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शब्दसंक्षपे (Abbreviations) 

DAO  :       District Administration office  

CERT  :       Community Emergency Response Team  

CRDS  :       Community Rural Development Society  

CRRT  :       Community Rapid Response Team  

DMC  :       Disaster Management Committee  

DPRP  :       Disaster Preparedness for Response Plan  

DTO  :       District Technical Office  

DPHO  :       District Public Health Office  

D-WASH-CC :       District Water, Sanitation and Hygiene Coordination Committee  

FCHV  :       Female Community Health Volunteer  

GBV  :       Gender Based Violence  

HW  :       Health Worker  

IEC  :       Information, Education and Communication  

IRA  :       Initial Rapid Assessment  

MIRA  :       Multi-Cluster Initial Rapid Assessment  

MOU  :       Memorandum of Understanding  

NGO  :       Non Goverment Organization  

INGO  :       International Non Government Organization  

NFRI  :       Non Food Relief Items  

NRCS  :       Nepal Red Cross Society  

ORT  :       Oral Re-hydration Therapy  

PVCA  :       Participatory Vulnearability and Capacity Assessment  

PWD  :       People with Disability  

QRT  :       Quick Response Team  

RRT  :       Rapid Response Team  

SAM  :       Severe Acute Malnutrition  

SFP  :       Supplementary Feeding Programme  

SOP  :       Standard Operating Procedure  

V-WASH-CC :       Village Water, Sanitation and Hygiene Coordination Committee  

WASH  :       Water Supply, Sanitation and Hygiene  

WDO  :       Women Development Officer  

WSSDO :       Water Supply and Sanitation Division Office  
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पररर्य 

१. पषृ्ठभमूि:- 

नेपालको सचदूरपजिि प्रदेशिा रहेको दार् चलुा जिल्ला सिचन्द्र सिहिाट ५१८ मिटर देजख ७१३२ 
मिटरको उर्ाईिा २३२२ िग ुवकलोमिटर (साविककै क्षेत्रफल रहेको, नयााँ थवपएको क्षेत्रफलको मनणयुानचसार 
अद्यािमधक गररन)े  मभत्रिा फैमलएको छ । यस जिल्लाको कच ल िनसंख्या १,३३,२७४  (Nepal Population 

Survery CBS 2011) रहेको छ । िसिध्ये पचरुषको संख्या ६३,६०५ रहेको छ भने िवहलाको संख्या 
६९,६६९ रहेको छ । प्रकोपको दृवष्टकोणले यो जिल्ला उच्र् िोजखि क्षेत्र मभत्र पदुछ वकनभने भौगमभकु 
िनािटको दृवष्टकोणले यो जिल्लाको वहिाली भभूाग मिब्बमियन प्लेट अन्द्िरगि रहेको छ र िचन क्षेत्र भकूम्पको 
अमि संिेदनजशल क्षेत्र मभत्र पदुछ । यहााँ बेला बेलािा भकूम्पका ट्काहरु आईरहन्द्छन  । यसै कारणले 
पमन यो क्षेत्र भकूम्पीय िोजखिका दृवष्टकोणबाट पमन अमि संकटासन्न क्षेत्रमभत्र पदुछ । बाढी, पवहरो, आगलागी 
लगायि अन्द्य प्रकोपका कारण प्रत्येक बष ुयो जिल्लािा औसि १,००० पररिारहरु अत्यन्द्ि बढी िात्रािा 
प्रभाविि हचने गछुन  । यस योिनािा कूल िनसंख्याको २५ प्रमिशि (३७,९०५ िना) यस्िा प्रकोपबाट 
प्रत्यक्ष प्रभाविि हचने पूिाुनचिान गररएको छ । त्यस्िै टाडापखाला िथा अन्द्य सरुिा रोगिाट पमन यो जिल्ला 
त्यजि नै िात्रािा प्रभाविि बने्न गरेको छ ।  

आ.ब. २०७१/०७२ का विपद्का घटना हेने हो भने ५३ घर पररिार प्रभाविि भएका छन भने ३ 
िनाले ज्यान गचिाउनच परेको एिं २,००,०००।– रुपैया बराबरको क्षमि भएको देजखन्द्छ । विपदिा 
परेकालाई रु. १,६०,०००।– रुपैया राहि उपलब्ध गराइएको छ भने नेपाल रेडक्ररसबाट २०० पररिारलाई 
खाद्य सािग्री उपलब्ध गराइएको छ । िहाकाली नदीिा २०७० सालिा आएको बाढीका कारण क्षमि 
पचगेको सदरिचकाि लगायिका क्षेत्रहरुिा िहाकाली िटिन्द्ध मनिाुण आयोिना संर्ालनिा छ । यो योिनाको 
लागि रु. ३,०५,००,००,०००।– रहेको छ । मबगिका बषहुरुको अनचभि िथा मबद्यिान िोजखिको 
मबश्लषेणका आधारिा जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिले मबमभन्न सरोकारिाला मनकायहरु िथा िानिीय 
सहायिा प्रदायक संस्थाहरुसाँग साटेदारी, सहकाय ुिथा सिन्द्िय गरी सािचदावयक ग्रामिण विकास सिाि नेपाल, 

कृवष, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी दार् चलुा जिल्लाको प्रामबमधक सहयोगिा विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना, 
२०६९ लाई अद्यािमधक गरी विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना, २०६९ (सािौं संशोधन २०७८) ियार 
पाररएको हो ।  

दार् चलुा जिल्लाको विपद्को इमिहास हेने हो भन े विशेष गरी बाढी, पवहरो, आगलागी, खडेरी िथा 
हचरीबिास विपद्का प्रिचख कारणका रुपिा देजखन्द्छन  । भ चकम्प, टाडापखाला, अमसना, भ–ूक्षय, िन्द्यिन्द्िच आिंक 
आदद यदाकदा भै नै रहेको देजखन्द्छ । यमि िात्र नभई यस जिल्लाको अमधकांश  भ–ूभागको बनािट मभरालो 
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भएको कारणले बषाुत्िा ठूलो पवहरो गई िानिीय िथा विमभन्न वकमसिका धनिन, घर िग्गा–िमिन, गाईिस्िच 
सिेि क्षमि हचने गरेको छ । एकामिर खहरे खोलाले यस क्षेत्रको िाटोलाई बगाएर कृवष उत्पादनिा ह्रास 
आउने गरेको छ भने अकोमिर खडेरीको कारणले उब्िनी योग्य भमूिहरु ददन प्रमिददन िरुभमूििा पररणि हचंदै 
व्यापक रुपिा भोकिरी हचने जस्थमि देजखन्द्छ । यसका साथै हचरीबिास, भकूम्प र आगलागीका घटनाहरुले 
पमन धेरै ठूलो िानिीय क्षमि िथा अन्द्य धनिाल सिेि क्षमि हचन गई आि रुपिा विपद् वपमडिले िात्र नभई 
सम्पूण ुदार् चलुािासीले विपद्को ठचलो िार सहन गनच ुपरेको देजखन्द्छ । िनरे्िनाको अभािका कारण खरिारी 
र िङ्गलिा आगो लगाउने िस्िा कायलेु पाररजस्थमिक प्रणालीिा असर परेको देजखन्द्छ । त्यस्िै गि आ.ि. 
२०७४।०७५ को विपद्का घटना हेने हो भने २०७४ भदौ ४ र ५ गिे परेको अविरल िषाुका कारण 
शैल्यजशखर न.पा. िडा नं. ४ ओमसलिा गएको पवहरोका कारण २७ घर पररिार अमि िोजखििा रहेका र 
८ घर पररिार सािान्द्य िोजखििा रहेका छन  । त्यस्िै िामलकािचनु गाउाँपामलका िडा नं. ६ भोल्यानी बस्िीिा 
२०७० सालको विनासकारी बाढीका कारण िहाकाली नदीले धार पररििनु गरेकोले िमिनिा ठचला-ठचला 
दरारहरु पन ुगई ४ घर पररिार उच्र् िोजखििा रहेका छन  । त्यस्िै २०७४ सालको बषाुत्को सियिा 
अवपवहिाल गा.पा. िडा नं. ६ को धनकङ्ग, ककनाडी, सचगर, िाज्या, र्ौकीबगर, खडीयान लगायिको बस्िी 
पवहरोबाट िोजखियचक्त बनेको छ । यसैगरी नौगाड गा.पा.िडा नं. ६ को पनढचङ्गा बस्िी पमन पवहरोको उच्र् 
िोजखििा रहेको छ । साथै मसिोला, रानीजशखर, धारी, ब्रह्मदेि, हचनैनाथ, सचन्द्सेरा, मसना, िचसारपानी, लवटनाथ जस्थि 
रेला पवहरो सिेि पवहरोको उच्र् िोजखििा रहेका छन  । २०७७ सालको िनसचन िन्द्य विपद् बाट जिल्लाका 
विमभन्द् न िस्िीहरु  उच्र् िोजखििा रहेका छन  ।   

२०७७ सालको अन्द्त्य मिर विश्वव्यापी िहािारीको रुपिा कोरोना भाईरसका कारण धेरै व्यजक्तहरु 
प्रभाविि भएको पररप्रके्ष्यिा नेपालिा पमन कोरोना भाईरसका कारण २०७६ रै्त्र देजख देश भरर बन्द्दा बन्द्दी 
लागच गरर कोरोना भाईरसको िहािारीबाट नागररकहरुको ज्यान सचरक्षा गन ु मनषधेाज्ञा िारी गररएको । 
२०७७ सालको िध्य मिर मनषधेाज्ञा खचकच लो भएिापमन पचन: २०७८ सालको शचरुिाि संगै कोरोना भाईरसको 
दोस्रो लहरबाट िहािारी फैमलएको हचाँदा २०७८ िैशाख १६ गिेबाट यस जिल्लािा पचन: मनषधेाज्ञा बन्द्दा 
बन्द्दी लागच भएको छ। हालसम्ि यस जिल्लािा कोरोना भाईरसका कारण ज्यान गचिाउने व्यजक्तहरुको संख्या 
११ िना रहेको जिल्ला स्िास््य कायाुलय दार् चलुाको ि्याङ्क रहेको छ । कोरोना भाईरसको संक्रिणबाट 
८३२ िना प्रभाविि भई मनको हचनेको संख्या ५७७ िना रहेको छ । हालसम्िको सवक्रय संक्रमििको संख्या 
२४४, PCR पररक्षण संख्या १६५९, PCR पररक्षण गररएकोबाट संक्रमिि संख्या ४६४, Antigen पररक्षण 
संख्या ११६३, Antigen पररक्षण गररएकोबाट संक्रामिि संख्या ३६८ रहेको छ । 

दार् चलुा जिल्लािा कायरुि सरकारी, गैरसरकारी िथा अन्द्य सरोकारिालाहरुले विपद् िोजखि न्द्यूनीकरण 
गन ुप्रयासरि रहे पमन यो प्रयास पयाुप्त भएको भने देजखदैन । विपद् व्यिस्थापन प्रायः दचई र्रणिा गररन्द्छ 
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। पवहलो र्रणिा विपद् अजघ गररने व्यिस्थापन पूििुयारी र क्षमि न्द्यूनीकरणका कायहुरु पदुछन  भन ेदोश्रो 
र्रणिा विपद् पमछको उद्धार िथा राहि, पचनस्थाुपना र पचनमनिुाुण िस्िा कायहुरु पदुछन  । विपद् पूि ुगररने 
न्द्यूनीकरण र पूििुयारीका कायहुरुलाई िहत्िका साथ कायाुन्द्ियन गररनच पदुछ । िसथ ुयस आकजस्िक 
योिनाले दार् चलुा जिल्लािा बषेनी घटीरहने पवहरो, आगलागी, भकूम्प, खडेरी, हचरीििास र टाडापखाला िस्िा 
घटनाहरुबाट प्रभाविि िामनसहरु िथा सिचदायका आिश्यकिाहरु पूमि ुगनकुा मनजम्ि सियिा नै एकनासको 
िथा सिन्द्ियात्िक ढंगले िानिीय सहयोग उपलब्ध गराई प्रकोपका असरहरु कि गन ुिहत्िपूण ुभमूिका 
रहने कच रािा एकिि भै विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना, २०६९ िा आिश्यक संशोधन गरी विपद् 
पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना, २०६९ (सािौं संशोधन २०७८) ियार गररएको छ ।   

२. जिल्ला पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिनाको उद्दशे्य: 
सिवष्टगि उद्दशे्यः 

विपद्बाट उत्पन्द् न िानिीय असरहरू न्द्यूनीकरण गनकुा लामग जिल्लाको प्रमिकाय ु क्षििा 
अमभिवृद्ध गदै प्रभावििहरूका आधारभिू आिश्यकिाहरूलाई सियिा नै प्रभािकारी एिं सिन्द्ियात्िक 
रुपिा उपलब्ध गराउने कायकुो सचमनजिििा गनच ुविपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना २०६९ को 
सिवष्टगि उद्देश्य रहेको छ ।  

मनददुष्ट उद्दशे्यः 
विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिनाका मनददुष्ट उदे्दश्यहरु यस प्रकार रहेका छन  :  

 जिल्लाजस्थि िोजखििा रहेका स्थानीय िहहरुको संकटामभिचखिा विश्लषेण गरी स्थानीय स्रोि, साधन र 
क्षििाको पवहर्ान गने ।  

 िोजखििा रहेका सिचदायको सचरजक्षि भविष्यको प्रत्याभमूिको लामग विपद्को सािना गन ुजिल्लाको क्षििा 
अमभिवृद्धिा सहयोग पचर् याउने ।  

 विपद् व्यिस्थापनको लामग स्थानीय स्रोि, साधन, ज्ञान र सीपको अमधकिि उपयोग गदै प्रमिकाय ुिथा 
पूििुयारी योिना अनचसार जिल्लाजस्थि सम्बजन्द्धि मनकाय िथा िोजखििा रहेका सिचदायको क्षििा अमभिवृद्ध 
गने ।  

 विपद् िोजखि न्द्यचनीकरण लगायि आपिकालीन अिस्थािा प्रमिकायकुा गमिमबमधहरुिा एकरुपिा ल्याउन 
र उपलब्ध स्रोि िथा साधनको सदचपयोग गरी सिन्द्ियात्िक िथा पारदशी िररकाले सियिा नै विपद्मा 
परेका पररिारहरुलाई एकद्धार प्रणाली िाफुि उपलब्ध गराइने िानिीय सहयोगलाई अट प्रभािकारी 
बनाउने ।  

 िोजखििा रहेका सिचदायलाई िामलि र साधन, स्रोि उपलब्ध गराई उत्थानजशल सिचदायिा रुपान्द्िरण 
गने ।  



13 

 

 प्राकृमिक िा गैर प्राकृमिक विपद्को िोजखिलाई न्द्यूनीकरण गदै विपद्को प्रभािकारी व्यिस्थापन गरी 
सिसुाधारणका िीउ धन साििुमनक िथा ब्यजक्तगि सम्पजि, प्राकृमिक सम्पदा िथा भौमिक संरर्नाको 
संरक्षण र सम्र्िद्धन गने । जिल्लािा आपिकालीन विपद् कोषको स्थापना गने । 

 दार् चलुा जिल्लािा घटेका विपद् सम्बन्द्धी विगिको इमिहासको िानकारी मलने ।  

 दार् चलुा जिल्लािा हचनसक्ने विपद्का प्रकृमिको िानकारी मलने । 

 दार् चलुा जिल्लािा हचनसक्ने विपद्का कारणहरु पिा लगाउने ।  

 दार् चलुा जिल्लािा हचनसक्ने विपद् सम्बन्द्धी घटनाहरुलाई सियिा नै रोक्न प्रयास गने ।  

 जिल्लाको कच नै पमन ठाउाँिा भएको विपद्का घटनाहरुको सूर्ना सियिा नै प्राप्त गने ।  

 दैिी प्रकोप भएका ठाउाँिा सियिै उद्धार टोली पठाई खोिी िथा उद्दार शचरु गने ।  

 दैिी प्रकोपबाट पीमडि घाइिेहरुको सियिै उपर्ार गने ।  

 आिश्यक खाद्यान्न, घाईिेहरुका लामग औषमध, खानेपानी, लिाकपडा, सचरजक्षि आिास, शौर्ालय, सचरजक्षि 
खचला स्थान आददको व्यिस्था गने ।  

 दैिी प्रकोपको िोजखि रहेको स्थानिा िानिीय सहयोगका लामग पवहले नै उपयचक्त िथा पयाुप्त पूििुयारी 
िथा सहयोग योिनाको ििचिुा गने ।  

 विपद् बाट न्द्यून क्षमि हचन ेगरी विपद् प्रमिरोधी संरर्ना मनिाुण र विकास वक्रयाकलापिा िािािरणिैत्री 
प्रविमध प्रयोगका लामग मनदेजशि गने ।  

३. योिनाको आिश्यकिा िथा िहत्ि:-   

दार् चलुा जिल्लािा विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकायिुा काि गने विमभन्न सरोकारिालाहरु िीर् सिन्द्िय 
गने िहत्िपूण ुिाध्यिको रुपिा यो योिना रहनेछ । विपद्को अिस्थािा प्रभािकारी िानिीय सहयोगका 
लामग िथा सम्भाविि विपद्को िोजखि कि गन ुिथा विपद्को अिस्थािा आइपने सिस्याहरुलाई सिाधान 
गनकुा लामग विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना आिश्यक पदुछ । विशेष गरी िानिीय सहयोगको 
प्रत्याभमूि गराउन विपद् िोजखि न्द्यचनीकरणिा सिचदायलाई सहयोग गन,ु प्रमिकायिुा सिान पहचाँर् पचर् याउन, 

सािाजिक, सांस्कृमिक ियाुदा कायि राख् न, खानेपानी िथा सरसफाई एिं स्िास््य, पोषण प्रिद्र्घन गन ुयस 
योिनाले िाग ु मनदेशन गदुछ । त्यसका साथै स्रोिको सवह पवहर्ान िथा पररर्ालन गन,ु ििाफदेही र 
उिरदावयत्िको भािनाको विकास गराउन पमन यस योिनाले सहयोग गदुछ । वयनै आिश्यकिालाई िहसचस 
गदै यस जिल्लािा विपद्बाट हचने क्षमिलाई कि गन ुिथा विपद् पमछको िानिीय सहयोगलाई व्यिजस्थि िथा 
प्रभािकारी बनाउन पचििुयारी दस्िािेिका रुपिा यो विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना २०६९ (सािौं 
संशोधन २०७८) ियार पाररएको हो ।  
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४. योिनाको सीिा:-  

यो योिना ििचिुा गदाु सहभामगिािूलक प्रकृयाका िाध्यिबाट गररएको छ । यस प्रवक्रयािा ित्कामलन 
जिल्ला दैिी प्रकोप उद्धार समिमिका सम्पूण ुसदस्यहरु (रािनीमिक दलका प्रमिमनमधहरु, सरकारी कायाुलयका 
प्रमिमनमधहरु, जिल्लािा विपद् िोजखि न्द्यूनीकरणको क्षेत्रिा कायरुि राविय िथा अन्द्िराुविय गैरसरकारी 
संस्थाका प्रमिमनधीहरु, अन्द्य स्थानीय सािाजिक संघ संस्थाका प्रमिमनधीहरु, अपाङ्गिा भएका व्यजक्त िथा 
सम्बजन्द्धि संस्थाका प्रमिमनधीहरु) को सहभामगिा रहेको मथयो । यो योिना ििचिुा गदाु देजखएका केही 
सीिाहरु मनम्नानचसार छन  :   

 ि्याङ्क संकलनको क्रििा विगिका बषहुरुिा भएका विपद्का घटनाहरु िथा त्यसबाट भएको क्षमिको 
सम्पूण ुयथाथ ुवििरण प्राप्त गन ुकदठनाइ भएकोले दार् चलुा जिल्लाका न.पा. र गा.पा.हरुको संकटासन्निाको 
स्िर मनधाुरण, पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिनाको ििचिुा, विपद् िोजखि न्द्यूनीकरणका गमिविमधहरु मनधाुरण 
गदाु केही लर्किा अपनाइएको छ ।  

 यस योिना अन्द्िगिु मनधाुरण गररएका गमिविमधहरुको कायाुन्द्ियनका लामग बढी िात्रािा बावहरी स्रोिको 
भर पनचपुने अिस्था देजखन्द्छ । िसले गदाु बाह्य स्रोि प्राप्त नभएिा योिनाको कायाुन्द्ियनिा नकारात्िक 
असर पने सम्भािना देजखन्द्छ ।  

 योिना ििचिुा गन ुगदठि कायटुोलीको ब्यजक्तगि क्षििा, ज्ञान, उपलब्ध सिय, स्रोि  साधन, प्रविमध आददका 
कारण विश्लषेण क्षििािा रहेको सीमिििाले योिनालाई सीिाबद्ध गरेको छ । 

 केन्द्रीय विपद् व्यिस्थापन समिमिबाट प्राप्त मनदेजशका अनचसार जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि दार् चलुाले 
यस जिल्लािा प्रकोपको विमभन्न क्षेत्रिा काि गने सरकारी िथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु र संयचक्त 
रािसंघीय मनकायहरुसाँग छलफल गरी देहायको प्रवक्रया अपनाई जिल्लाको पूि ुियारी िथा प्रमिकाय ु
योिना ििचिुा गरेको मथयो । विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिनालाई अद्यािमधक गदाु अपनाइएका 
केही प्रवक्रयाहरु मनम्नानचसार छन :  

 जिल्ला जस्थि सबै सरोकारिालाको सहभामगिा गराइएको छ ।   

 विगि िीन िषिुा घटेका विपद्का घटनाहरुको प्रभािको विश्लषेण र सबैभन्द्दा खराि पररजस्थमिलाई 
आधारको रुपिा छनोट गररएको छ ।  

 जिल्लािा कायरुि वक्रयाजशल मनकायको क्षेत्रगि रुपिा क्षििा विश्लषेण िथा सिचदायको आिश्यकिाको 
आधारिा पूििुयारी र प्रमिकाय ुयोिना मनधाुरण गररएको छ ।  

 ििचिुा भएको योिनाको प्रभािकारी कायाुन्द्ियनको लामग जिम्िेिारी बााँडफााँड गररएको छ ।  

 मबमभन्न र्रणिा गोष्ठी,  बैठक, सािचवहक छलफलको आयोिना गरी योिनालाई अजन्द्िि रुप ददइएको छ 
।  
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५. योिना मनिाणु प्रवक्रया विमधः-  

जिल्ला विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिनाको ििचिुा गदाु सक्दो सहभामगिािचलक र िास्िविकिािा 
आधाररि रहेर बनाउने प्रयास गररएको छ । जिल्लाजस्थि सम्पूण ुसरोकारिालाहरुलाई सम्बजन्द्धि विषय, क्षेत्र 
र विजशष्टिाका आधारिा सम्बजन्द्धि क्षेत्रिा संलग्निा र भमूिकालाई सचमनजिि गदै विपद्को सियिा 
सिन्द्ियात्िक र प्रभािकारी ढंगले विपद् व्यिस्थापन गन ुसवकयोस  भने्न उदे्दश्यले योिना ििचिुा गररएको छ 
। यो योिना विगि िीन बषकुो अिमधिा घटेका विपद् र त्यसबाट परेको प्रभािलाई विश्लषेण गरेर सबभन्द्दा 
खराि पररजस्थमिलाई ध्यानिा राखेर गररएको छ। विगि बषहुरुका अनचभिहरुबाट मसवकएका पाठ िथा 
मसफाररसहरुलाई हरेक क्षते्रका लामग आकजस्िक योिना ििचिुा गदाु ध्यानिा राजखएको छ ।  

  

आकजस्िक योिनालाई अजन्द्िि रुप ददई सकेपमछ पूििुयारी सम्बन्द्धी कदिहरुिा भएको प्रगमिलाई 
सचमनजिि गनकुा मनमिि यो योिनाको समिक्षा गररनछे । यसिा क्षेत्रगि सिचह र  जिल्ला विपद् व्यिस्थापन 
समिमिले प्रिचख भमूिका मनिाुह गने र अन्द्य सदस्यहरुले यसिा सहयोगका लामग सियिा नै गमिविमधहरु 
सञ्चालन गनकुा मनमिि िागदुशकु दस्िािेिको रुपिा जिल्ला आकजस्िक योिनालाई प्रयोगिा ल्याइनेछ । 

 

६. योिना कायानु्द्ियनका रणनीमिहरु:  

 योिनालाई जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि बाट अनचिोदन गरेर बैधामनकिा प्राप्त गरी कायाुन्द्ियन 
गररनेछ ।  

 आपत्कालीन प्रमिकायकुो लामग गररने प चििुयारी िथा प्रमिकायकुा क्रििा क्षेत्रगिरुपिा रहेका दक्षिा, 
ज्ञान, सीप, विमधको प्रयोगका लामग सिन्द्ियिा िोड ददइनेछ ।  

 मबमभन्न कायदुलका सदस्य िथा स्ियंसेिकहरुको क्षििा िथा दक्षिा अमभबवृिका साथै आपिकामलन 
प्रमिकायकुा लामग विपद् िोजखि न्द्यूनीकरणका क्षेत्रिा कायरुि सरोकारिाला  संघसंस्थाहरुको सहभामगिािा 
िोड ददइनेछ ।  

 विपद्को सियिा कायदुलका िामलि प्राप्त सदस्य िथा स्ियंसेिकहरुलाई पररर्ालन गररनेछ ।  

 स्थानीय ज्ञान, सीप, विमध, प्रविमध र स्रोि िथा साधनको अमधकिि उपयोग गरी यस योिनालाई प्रभािकारी 
रूपिा कायाुन्द्ियन गररनेछ ।  

 आपिकामलन अिस्थािा प्रमिकायकुा गमिमबमधहरुिा एकरुपिा ल्याई दोहोरोपना नहचने गरी उपलब्ध स्रोि 
िथा साधनको सदचपयोग गरेर सिन्द्ियात्िक िथा पारदशी िररकाले सियिा नै विपद्मा परेका 
पररिारहरुलाई एकद्वार प्रणाली िाफुि िानिीय सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।  

 योिना ियार भई कायाुन्द्ियनिा आएपमछ जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिबाट कायाुन्द्ियनको प्रभािकारी 
अनचगिन िथा िूल्यांकनको व्यिस्था गररनेछ ।  



16 

 

 योिनाको कायाुन्द्ियन भए नभएको जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिबाट मनयमिि अनचगिन िथा 
सचपरीिेक्षण गररनेछ ।  

 जिल्लाको कच नै पमन क्षेत्रिा उत्पन्न विपद्ले संकटासन्निा, क्षििा र िोजखििा पारेको पररििनुलाई सम्बोधन 
गन ुप्रत्येक िष ुयोिनाको पचनरािलोकन िथा समिक्षा गरी अद्यािमधक गररनेछ ।  

 

खण्ड–दचई 

१. प्रकोप संकटासन्निा, क्षििा िथा िोजखि विश्लषेण:- 
१.1 प्रकोपको पवहर्ान िथा स्िरीकरण: 

दार् चलुा जिल्लािा देखापरीरहने प्रकोपहरुिा पवहरो, बाढी,  हचरी बिास, अमसना, आगलागी, िहािारी, खडेरी, 
र्ट्याङ्ग, वहिपवहरो, सडक दचघटुनाहरु प्रिचख प्रकोपहरु हचन  । यस्िा प्रकोपहरुले गरेको िानिीय र भौमिक 
क्षमिलाई हेदाु पवहरोबाट बढी िानिीय क्षमि, भौमिक क्षमि र िीविकोपािनुका स्रोिको अत्यमधक क्षमि भएको 
देजखन्द्छ । हाम्रा अव्यिजस्थि मबकास मनिाुण कायलेु ल्याउन सक्ने मबपद्लाई पूि ुबोध गन ुनसक्नाले पमन 
क्षमिको िात्रालाई बढाईरहेको छ । प्राकमिक स्रोिको अत्यामधक नास िथा संरक्षण हचन नसक्दा िथा 
िलिायचिा आएको पररििनुले गदाु खडेरी पमन एउटा िूख्य प्रकोपको रुपिा रहेको अनचभि जिल्लासंग छ । 
अमसनाबाट हरेक बष ुअन्नबालीको नास हचने गरेको छ भने र्ट्याङ्गका कारण घाइिे िथा ज्यान गचिाउनेहरुको 
संख्या पमन पमछल्ला एक दूई बषिुा बढ्न थालेको छ । विपदलाई Pairwise Ranking Approach को 
आधारिा गररएको स्िरीकरणलाई मनम्न िामलकािा देखाइएको छ : 

 

प्रकोप स्िरीकरण िेविक्स 

प्रकोप  कोमभड-
१९ 

पवहरो  बाढी  अमसना  आगलागी  िहािारी  खडेरी  र्टयाङ्ग भकूम्प  वहिपवहरो  अङ्कभार  

पवहरो    पवहरो पवहरो पवहरो पवहरो पवहरो पवहरो पवहरो  ७ 

बाढी     बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी  ६ 

अमसना      अमसना अमसना अमसना अमसना अमसना  ५ 

आगलागी      आगलागी आगलागी आगलागी आगलागी  ४ 

िहािारी        िहािारी िहािारी िहािारी  ३ 

खडेरी         खडेरी खडेरी  २ 

र्ट्याङ्ग          र्ट्याङ्ग  १ 

भकूम्प            

वहिपवहरो             

स्िर पवहलो  दोश्रो िेश्रो र्ौथो पााँर्ौ छैठौं सािौं आठौं निौं   
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१.2 संकटासन्निा विश्लषेण:-  

दार् चलुा जिल्लािा रहेका ७ िटा गाउाँपामलका र २ िटा नगरपामलकाको संकटासन्निा स्िरीकरण 
िामलका मनम्नानचसार छ । विगि िषिुा घटेका घटनाहरु, त्यसबाट भएको िानविय िथा भौमिक क्षमि िथा 
प्रकोपको सम्भाव्यिा र सम्भाविि िोजखििा रहेको िनसंख्यालाई स्िरीकरणको आधारको रुपिा िामनएको 
छ । 

नग
रप
ामल

क
ा ि

ा 
गा
उाँ प

ामल
क
ा सम्भाविि प्रकोपको प्रकार ( मनम्न १, िध्यि २ र उच्र् ३) 

अङ्क
भा
र 

संक
टा
सन्न

िा
क
ो स्

िर
 

क
ोमभ
ड-
१९

 

पवह
रो 

अम
सन

ा 

खडे
री 

र्ट
या
ङ् 

भकू
म्प

 

बा
ढी
 

िह
ाि
ारी

 

आ
गल

ाग
ी 

िन
ाि
रक

ो 
आ
िङ

क 
 

हाि
ाह
चरी 

िहाकाली न.पा. # २ ३ २ २.४ २ २.४ २.४ २.२ २.६ २.८ २.२८  

िामलकािचनु गा.पा. # २.५ २.८ १.६ २.३ २ १.८ २.१६ २.१६ २.५ २.१६ २.२१  

शैल्यजशखर न.पा. # २.६६ २.३३ २ २.३३ २ २.३३ २.१६ २.१६ ३ २.१६ २.३१  

दचहचाँ गा.पा. ! १.२५ ३ १.२५ २ २ २ २ २ ३ २.२५ २.०२५  

ब्यााँस गा.पा. # १.८ १.८ १.८ २.८ २ १.८ २ २.४ २.८ २.६ २.१८  

नौगाड गा.पा. ! २.२५ २.७५ २ २ २ २.७५ २ २.७५ २.५ २.२५ २.२  

अवप वहिाल गा.पा. ! २.२५ २ २  २  २  २ २  २.५ २.५  ३  २.२२५   

िािाु गा.पा. # २.४ २.६ २ २.६ २ २.४ २ २.४ २.८ २.४ २.३६  

लेकि गा.पा. ! ३ २.७५ २ २ २ २.७५ २ १.७५ २.५ २.२५ २.३  

१.3 क्षििा विश्लषेण:  

दार् चलुा जिल्लािा िोजखिको िह र िात्रा बढी देजखएको र विगि िषहुरुिा सिेि यसको रोकथाि 
िथा मनयन्द्त्रणका लामग सरकारी िथा गैरसरकारी मनकायहरुबाट सक्दो प्रयासको थालनी भएको । िनसचन 
िन्द्य अिमधिा विपद् बाट धेरै धनिनको क्षमि भएको संदभिुा विगििा भएका प्रयास र अनचभिहरुको आधारिा 
अटै उल्लेखमनय काय ुगनचपुने आिश्यकिा िहसचस भएको छ ।  स्रोि साधनको भण्डारण िथा पूबिुयारीिा 
स्थानीय िहहरुबाट सिेि आिश्यक पूि ुियारीको व्यिस्थापन काय ुप्रारम्भ भएको छ । मबपद् व्यिस्थापनिा 
क्षििा अमभबवृद्धिा सरोकारिालाहरु मनकायहरुको भ चमिका िवृद्ध हचाँदै गएको छ । मबपदको सियिा िानि 
िीिनको बर्ाउका लामग र्ावहने आिश्यक ज्ञान िथा सीप सिचदायका स्ियंसेिकहरुलाई ददइनचका साथै 
अत्यािश्यक उपकरण, औिार, सािग्रीहरु सबैभन्द्दा बढी िोजखि भएका क्षेत्रहरुिा ियारी अिस्थािा राख् नचपने 
आिश्यकिा देजखएको छ ।  

 दार् चलुा जिल्लाको स्थानीय िह देजख जिल्ला िहसम्ि भएका क्षििा िथा अभािलाई िलको 
िामलकािा देखाउने प्रयास गररएको छ:- 
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जिषयगत के्षत्र जििरण स्थान अभाि 

सचूना, 

संचाि ििा 

समन्िय 

जिषय जिल्लामा एक िटा आपिकाजलन 

कायय संचालन केन्र (DEOC) थिापना 

िएको गि क्षेर जिििण थिान अिाि 

जिल्ला प्रशासन कायायलय DEOC थिापना िसैकेको िि  पयायप्त स्रोि 

साधनका अिािमा  Standard operating 

Procedures (SOP)  कायय संचालन जिजध 

बमोजिम DEOC प्रिािकािी िुन नसकेको। 

क्षजिको जबििण संकलन ििा सिुक्षा 

व्यिथिापनका लाजग संचािका साधन 

सजिि सशस्त्र प्रििी जसमा बल ि नेपाल 

प्रििी चौकीिरु िएको 

जिल्ला सदिमकुाम ििा जिजिन्न न.पा. ि 

गा.पा.मा ििकेा इलाका ििा प्रििी चौकीिरु 

 

आपिकाजलन अिथिामा क्षजि ििा 

आिश्यकिा पजिचान ि िािि जिििणका 

लाजग िेडक्रसका १५ िटा उपशाखािरु, 

एक िटा सामदुायीक जिपदव््य िथिापन 

सजमजििरुको सञ्िाल ििकेो 

जिल्ला, न.पा./गा.पा. सामग्रीिरुको अिाि 

पिूय सूचना प्रणालीको थिापना िएको, 

यसका लाजग मिाकाली न.पा. ९  दत्तमुा 

बब्लि ईथटलेसनको माध्यमबाट जिल्ला 

आपिकालीन केन्र ि िल ििा मौसम 

पिूायनमुान शाखामा चौजिसै घण्टा नदीको 

पानीको सििको िानकािी जलन सजकने 

व्यिथिा ििकेो 

दत्तबुाट िल्लो िजटय क्षेर दजेख कन्चनपिु 

जिल्ला सम्म पिूयसचूना गनय सजकने 

पिूय सचूना प्रणालीको थिापना िएको, यसका 

लाजग मिाकाली न.पा. ९  दत्तमुा बब्लि 

ईथटलेसनको माध्यमबाट जिल्ला 

आपिकालीन केन्र ि िल ििा मौसम 

पिूायनमुान शाखामा चौजिसै घण्टा नदीको 

पानीको सििको िानकािी जलन सजकने 

व्यिथिा ििकेो 

थिानीय संचाि माध्यमिरु जिल्ला, न.पा./ गा.पा. एफ.एम. िेजडयोको प्रिािकािीिा ििकेो िि सबै 

ठाउँमा पिुचँ पगुी नसकेको 

टेजलफोन लाइनिरु, मोबाइलिरु िएको  आपिकालीन अिथिामा टेजलफोन 

लाइनिरुमा दिुसंचाि प्रणालीमा िुने 

गडबढीका कािण मोबाइलिरुले काम नगदाय 

समथया पने गिेको बैकजल्पक साधन ििा 

उपकिण निएको 

खोि ििा 

उद्धाि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खोि ििा उद्धािका लाजग िाजलम प्राप्त 

थियंसेिकिरु ने.िे.सो २५ िना, नेपाली 

सेना, सशस्त्र प्रििी जसमा सुिक्षा बल ि 

नेपाल प्रििी ििकेा 

सिुक्षा जनकायिरु, ने.िे.सो., पिल काययक्रम 

ििा अन्य गा.पा. ििा न.पा.का जबजिन्न 

समदुायिरु, 

प्रकोप प्रिाजिि थिानको अिजथिजि ि 

प्रकोपको जकजसमको आधािमा खोि ििा  

उद्धाि काययमा समदुाय ि सिुक्षा जनकाय बीच 

प्रिािकािी समन्ियको आिश्यकिा 

दजेखएको। 

प्रािजमक उपचािका सामग्रीिरु ने.िे.सो. ििा गा.पा. ििा न.पा.का जबजिन्न 

समदुायिरु, थिाथ्य केन्रिरु 

खचय िएि गएका सामग्रीिरुको पजूिय गनय 

समदुायिरुसंग छुटै्ट कोषको ब्यिथिा निुनु। 

खोि ििा उद्धाि सामाग्री 

 

 

जिल्ला आपिकाजलन संचालन केन्र, 

सिुक्षा जनकायिरु, ने.िे.सो. ििा िोजखमयिु 

गा.पा. ििा न.पा.का जबजिन्न समदुायिरु 

खोि ििा उद्धाि सामग्रीिरुको ब्यिथिापन 

योिना (Management Plan) 

एम्बलेुन्सिरु (९ िटा) मामाय गा.पा., व्याँस गा.पा., दिुु ँ गा.पा., 

नौगाड गा.पा., मिाकाली न.पा., 

शैल्यजशखि न.पा., जिल्ला अथपिाल, 

गोकुलेश्वि अथपिाल, लेकम गा.पा.     

आपिकालीन अिथिामा जनिःशलु्क एम्बलेुन्स 

सेिा प्रदान गनय कोषको व्यिथिा निएको 
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दाचुयलामा समेि गिी िम्मा एम्बलेुन्स संख्या 

९ िटा 

आपिकालीन 

आिास ििा गैि 

खाद्य 

सामग्री 

जनयजमि काययक्रम िफय  खाद्य सामग्री 

िण्डािणका लाजग खलंगाजथिि १  टििा 

ि गोकुलेश्वि जथिि १ Rub Hall िएको। 

जिल्ला समन्िय सजमजि आपिकालीन अिथिामा खाद्य सामग्री 

िण्डािणका लाजग पयायप्त िण्डािण गिृ निएको 

जिल्ला सदिमकुाममा एक िटा सामग्री 

िण्डािण गिृ (Warehouse) आिश्यक िए 

पजन िाल िण्डािण गिृ (Warehouse) 

निएको 

 जिल्लामा ५०  परििािका लाजग गैि 

खाद्य िािि सामग्री िण्डािण   

नेपाल िेडक्रस सोसाइटी ठूलो खालको जिपदक्ो अिथिामा प्रिाजिि 

परििािको आिश्यकिा अनुसाि सामग्रीको 

अिाि 

प्रायिः सबै सुिजक्षि थिानमा ििकेा 

जबद्यालयिरु आपिकाजलन आश्रय 

थिलका रुपमा प्रयोग गनय सजकने साि ै

िजेलप्याडको रुपमा पजन प्रयोग गनय 

सजकनेछ ।  

खलंगा जथिि नेपाली सेनाको क्षेर, 

मिाकाली जकनािको खलुा क्षेर, खलु्ला 

मञ्च, उमाजि दत्त,ु उमाजि उकु, उमाजि 

धाप, माजि लाली, गोकुलेश्वि एयिपोटय, 

उमाजि बलाँच, खण्डेश्विी जथिि खात्ती 

मैदान, लजटनाि मजन्दि क्षेर, उमाजि 

जिजकला, माजि सुनसेिा, उमाजि जसप्टी, 

उमाजि शंकिपिु, माजलकािुयन मजन्दि क्षेर, 

ियपिु मजन्दि रिठाचौपािा ि नेपाली सेनाको 

िजेलप्याडलाई प्रयोग गनय सजकने  

आपिकालीन आिासका लाजग सीजमि 

मारामा जरपालिरुको व्यिथिा िएको, खलुा 

थिानिरु िोजकएको 

आपिकाजलन िािि कोषको व्यिथिा ने.िे.सो.जिल्ला शाखा गा.पा. ििा न.पा. 

का केिी समदुायिरु 

 

थिाथ्य ििा 

पोषण 

थिाथ्य क्षेरको आपिकाजलन योिना 

ियाि िएको 

जिल्ला, गा.पा. ििा न.पा. अन्य गा.पा. ििा न.पा.िरुको योिना पजन 

आिश्यक िएको िि िाल ियाि निएको 

आपिकाजलन अिथिाका लाजग औषजध 

ियािी अिथिामा िाजखएको 

जिल्ला अथपिाल, थिाथ्य चौकी  

जिल्ला अथपिाल, जिल्ला आयुिेद 

अथपिाल, थिाथ्य चौकीिरु, आयुिेद 

केन्रिरु िएको । 

जिल्ला सदिमकुाम ििा गा.पा. ि न.पा. िरु  

QRT ििा RRT गठन 

 

जिल्ला सदिमकुाम ििा इलाकािरु सबै. 

गा.पा. ि न.पा. िरु 

जिल्लामा RRT गा.पा. ि न.पा. थििीय QRT 

आिश्यक छ िि गठन निएको 

मजिला थिाथ्य थियंसेजिका िरुको 

सञ्िाल िएको 

 जिपद ् प्रजिकाययमा परिचालन गनय िाजलमको 

आिश्यकिा 

आपिकालीन कोषको व्यिथिा िएको थिाथ्य कायायलय  

दाचुयला जिल्लामा अथपिालमा २ 

HDU, २ Ventilator, २०० सैया, ८८ 

िटा अजक्सिन सेजलन्डि िएको ।  

थिाथ्य कायायलय कोिोना िाईिसको कािण जििामीको चाप िजृद्ध 

िएमा उल्लेजखि सामाग्रीको िप व्यिथिा 

गनुयपने 

खानेपानी, 

सिसफाई 

थिच्छिा क्षेर 

 

 

जिल्लाको District Sanitation  

Strategic Plan िएको  

जिल्लामा कायायन्ियनको अिाि ि थिानीय ििमा अिाि 

गा.पा. ििा न.पा. िरुमा खानेपानी, 

सिसफाई ि थिच्छिा समन्िय सजमजि 

गठन िएको 

गा.पा. ििा न.पा. िरु RM/M-WASH-CC लाई िप सजक्रय 

बनाउनपुने 

QRT गठन िएको जिल्लामा आिश्यक िाजलम संचालन गनुयपने 
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खानेपानी, सिसफाई ि थिच्छिाका लाजग 

सामग्रीिरुको िण्डािण 

खानेपानी ििा सिसफाई जडजििन 

कायायलय, जडजििन नं. १ बैिडी, जफल्ड 

कायायलय दाचुयला 

 

खाद्य सिुक्षा 

ििा 

िीजिकोपाियन 

आपिकालीन अिथिाका  लाजग 

आिश्यक खाद्य सामग्रीिरु थिानीय 

बिािमा उपलब्ध िुनसक्ने 

जिल्लामा सििरुपमा यािायाि संचालन िुने थिानिरुमा 

खाद्य सामग्रीिरु िण्डािण गनय सजकने । 

िीजिकोपाियनका जबजिन्न गजिजबजधिरु 

जनयजमि रुपमा सिकािी ििा गैि सिकािी 

जनकायिरु माफय ि संचालन िुन सक्ने 

क्षमिा िएको 

जिल्ला, गा.पा.ििा न.पा. थििमा, जिजिन्न 

गैि सिकािी संथिािरु 

आिश्यकिा अनसुाि जदगो रुपमा संचालनमा 

नििकेो 

आपिकालीन 

जशक्षा 

सबै समदुायमा जबद्यालय िएकाले 

थिानीय ििका जशक्षा जिकास शाखाले 

नेितृ्ि गने ििा जशक्षकिरुलाई 

आपिकाजलन अिथिामा परिचालन गनय 

सजकने 

जशक्षा जिकास ििा समन्िय इकाई गाउं जशक्षा सजमजिका पदाजधकािी ििा 

जशक्षकिरुलाई जिपद ् पिूयियािी ििा 

प्रजिकाययका लाजग िाजलमको आिश्यकिा 

जशक्षकिरुद्वािा आपिकाजलन जशक्षाका 

लाजग िाजलम प्रदान गिी संचालन गनय 

सजकने 

गा.पा.ि न.पा.िरु  

जिद्यालयिरुमा जबपद ्ब्यिथिापन 

सम्बन्धी कक्षा संचालनमा ििकेो 

  

जिजिन्न गा.पा. ि न. पा.िरु सबै गा.पा., न.पा.िरु ि जनिी ििा सामदुाजयक 

जिद्यालयिरुमा समेि जबपद ् ब्यिथिापन 

सम्बन्धी कक्षा संचालनमा ल्याउनपुने 

पनुथिायपना, 

पनुजनयमायण 

ििा प्रबन्धगि 

(Logistics) 

व्यिथिापन 

गा.पा. ि न.पा. िरुमा 

कोषको व्यिथिा िएको 

जिल्लाजथिि गा.पा. ििा न.पा.िरु  

 

 

 

 

कोष संचालन गनुयपने 

 

आपिकालीन अिथिा प्रयोग गनय  

सजकने यािायािका साधनिरु जबजिन्न 

कायायलयिरुमा ििकेो 

जिल्ला जथिि यािायाि व्यिसायी 

 

आपिकालीन अिथिामा िािि सामग्री 

ढुिानीको लाजग ठूलो सिािी साधन आिश्यक 

िएपजन िाल कुनै जनकायमा निएको 

 

जिल्लामा आपिकाजलन अिथिाको 

लाजग ििेी इक्यपूमेन्टिरु जिजिन्न 

थिानीय िि ििा  जनमायण व्यिसायीसंग 

ििकेा 

जिल्ला जथिि कायायलयिरु  

 

पनुथिायपना योिना निएको 

थिानीय मिाकाली सेिी यािायाि ि अन्य 

यािायाि व्यिसायी कम्पनीिरुसंग 

िएका यािायािका साधनिरु प्रयोग गनय 

सजकने अिथिा िएको 

जिल्ला जथिि थिाजनय िििरु ििा जनमायण 

व्यिसायीिरु 

अन्य यािायाि व्यिसायी संग समन्िय गरि 

जिल्लामा आपिकालीन अिथिामा परिचालन 

गने ब्यिथिा जसियना गने । 

सरंक्षण जिपद ् प्रजिकाययका लाजग खजटने 

थियंसेिकिरुका लाजग आिश्यक पने 

केिी प्रबन्धगि सामग्रीिरु िएको   

जिल्लामा ििकेा सिकािी कायायलयिरु ििा 

संघ संथिािरु 

पयायप्त मारामा साधन स्रोिको अिाि ििकेो 

 पाठ्यपथुिक, शैजक्षक  सामाग्रीिरु, 

जशक्षा क्षेरका सदथयिरुसंग समन्िय गिी 

पोषण खािा आजद आिश्यक सामग्री 

व्यिथिापन ििा िण्डािण िएको  

जिल्ला प्रशासन कायायलयको समन्ियमा 

सिै थिानीय िििरुमा ििकेा मजिला 

जिकास शाखा 
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यौन ििा लैंजगकिामा आधारिि जिसंा 

(Sexual and Gender  Based 

Violence - SGBV) प्रिाजिि िुन 

सक्ने व्यजििरुलाई  मनोसामाजिक 

पिामशय सेिा िाजलम प्राप्त व्यजि  

उपलब्ध ििकेो  सािै अल्पकाजलन 

आिास गिृ  संचालनमा ििकेो । पिेका 

बेला पिामशयकिाय उपलब्ध गिाउन 

सजकने ।   

मजिला मानि अजधकाि िक्षक सञ्िाल, 

जिल्ला प्रशासन कायायलयको समन्ियमा 

सिै थिानीय िििरुमा ििकेा मजिला 

जिकास शाखा 

मनोसामाजिक पिामशय सेिा िाजलम प्राप्त ब्यजि 

िप संख्यामा बढाउन ुपने । 

जिल्ला लैंजगकिामा आधारिि िणनीजिक 

योिना ियाि िएको ि 

सो मा समेि आपिकाजलन अिथिामा 

यौन ििा लैंजगकिामा आधारिि जिसंाको 

लाजग योिना ििा काययक्रम समािेश 

िएको 

 

जिल्ला प्रशासन कायायलयको समन्ियमा 

सिै थिानीय िििरुमा ििकेा मजिला जिकास 

शाखा 

 

पिामशयकिाय उपलब्ध गिाउन सजकने 

 

मजिला पैििी मन्च, मजिला सञ्िाल  

यौन ििा लैंजगकिामा आधारिि 

जिसंाबाट प्रिाजििलाई सीप ििा आय 

आियन िाजलमको व्यिथिा 

 

जिल्ला प्रशासन कायायलयको समन्ियमा 

सिै थिानीय िििरुमा ििकेा मजिला जिकास 

शाखा 

 

लैङ्जगक जिसंा जनिािण कोष बाट िािि 

जिििण 

जिल्ला प्रशासन कायायलयको समन्ियमा 

सिै थिानीय िििरुमा ििकेा मजिला जिकास 

शाखा 

 

१.4 िोजखि विश्लषेण:  

दार् चलुा जिल्लािा विपद् िोजखिलाई हेदाु गा.पा. र न.पा संकटासन्निालाई स्िरीकरण गरेर हेररएको 
छ। दार् चलुा जिल्लाका ४ िटा गा.पा. र न.पा.हरु विपद्को उच्र् िोजखििा रहेका छन  । मबगििा घटेका 
घटनाहरु, त्यसबाट भएको िानिीय िथा भौमिक क्षमि िथा िोजखििा रहेको िनसंख्यालाई स्िरीकरणको 
आधार िामनएको छ । िोजखिको मबश्लषेणका लामग दचई िटा मबमधहरुको प्रयोग गररएको छ र दचईिटा नै 
आधारहरुलाई केलाएर सिग्र रुपिा विपद् िोजखिको लेखािोखा र मबश्लषेण गररएको छ । िामलकािचनु 
गा.पा., शैल्य जशखर न.पा. र लेकि गा.पा.को िोजखि नक्साङ्कनलाई मबस्ििृ रुपिा केलाउन सवकन्द्छ िचन 
स्थानीय मबपद् िोजखि ब्यिस्थापन योिना मनिाुण गने आधारको रुपिा प्रयोग गररएको मथयो।  

 

दार् चलुा जिल्लाका प्रभाविि न.पा.र गा.पा.हरुलाई आधार िान्द्दा विगि ५ िषिुा विपद्बाट भएको 
िनधनको क्षमि, बामलनाली िथा घरसम्पजि िथा भौमिक संरर्नाको विनास, पशच र्ौपायाको क्षमि, विपद्बाट 
प्रभाविि क्षेत्र िथा िनसंख्या, उपलब्ध श्रोि साधन र क्षििाको विश्लषेण गने उद्धेश्यले पहल कायकु्रिले 
िहाकाली र शैल्यजशखर नगरपामलका र ७ गा.पा. िध्ये विपद्को उच्र् िोजखििा रहेका ५ क्षेत्रिा (शैल्यजशखर 
न.पा. ७ र ८, िामलकािचनु गा.पा.१,२,३, लेकि गा.पा. ४, ५,६) िा क्षििा िथा संकटामभिचखिा विश्लषेण 
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(VCA) सम्पन्न भएको छ । यी बाहेकका अन्द्य स्थानिा पमन यस्िै िोजखि मबश्लषेण गनच ुआिश्यक रहेको 
छ । 

विपद्को सियिा मनम्नानचसारको पररजस्थमि मसिनुा हचन ेअनचिान गररएको छः  

 मबमभन्न प्रकोपहरुका कारण जिल्लाको कूल िनसंख्याको २५ प्रमिशि िनसंख्या प्रत्यक्ष रुपिा प्रभाविि 
हचनसक्ने अनचिान गररएको छ । 

 विपद्को सियिा साििुमनक पूिाुधारहरुको क्षमि हचनाले आिागिन अिरुद्ध भएको अिस्था हचनेछ ।  

 सूर्ना प्रसारण प्रविमधहरु पमन सो सियिा अिरुद्ध हचनेछन  । सूर्ना संकलनिा कदठनाई हचनेछ िसले 
गदाु प्रभावििहरुको प्रारजम्भक मबिरण प्राप्त गन ुसिेि अप्यारो पनेछ ।  

 राहि उद्धार कायिुा एकरुपिा ल्याउन मनकै सिस्या हचनेछ । संरक्षण र संकटासन्न िगहुरुको सेिा िथा 
स्रोििामथ पहचाँर् नभएको अिस्था हचनेछ ।  

 स्िास््यकिी र स्ियंसेिक पररर्ालन गन ुसिस्या हचनछे र स्थानीय स्िरिा औषधीहरुको पयाुप्त उपलब्धिा 
नरहने अिस्था हचनेछ ।  

 खानेपानीका िचहानहरु दूवषि बने्नछन  िा स्रोिहरु भत्कने िा नस्ट हचन सक्नेछन  ।  

 घरिा भण्डारण गरेको अन्न िथा खेिबारीको अन्नबालीको मबनासका कारण खाद्यान्नको अभाि रहने र 
संकट उत्पन्न हचनेछ । अको बाली लगाउन बीउको पमन उपलब्धिा नरहने पररजस्थमिको सिृना हचनेछ।  

 स्थानीय साििुमनक भिनहरु िथा सेिा प्रदायक मनकायहरु प्रभाविि हचनेछन  । सो सियिा आपरामधक 
गमिमबमधहरु बढ्न सक्नेछन  ।  

 पूिरेु्िािनी प्रणालीको आधचमनक सािग्रीको उपलब्धिा नहचनाले सियिै पूि ुसूर्ना ददन नसवकन ेअिस्थाको 
सिृना हचनेछ ।  

 आिश्यक िात्रािा खाद्य िथा गैर खाद्य सािग्रीहरुको भण्डारण नहचने हचाँदा िी सािग्रीहरुको र्रि अभाि 
रहनेछ ।  

 मबमभन्न प्रकोपहरुका कारण ५७१ हेक्टर ििीन, १.५ करोड बराबरको अन्नबाली िथा फलफूलको क्षमि 
िथा ८ हिार िमि पशच र्ौपाया प्रभाविि हचन सक्न ेपूिाुनचिान गररएको छ । 

 प्रभाविि ३००० पररिारका लामग स्िच्छ वपउने पानी उपलब्ध हचन नसक्न ेसाथै शौर्ालय िथा सेफ्टी 
ट्यांकीहरु फच ्न ेहचाँदा खानेपानीका स्रोि दूवषि भई १०,००० िनािा टाडापखाला िथा हैिा हचनसक्ने।  

 खाद्य सािग्रीको अभािले कच पोषण हचने, मबपद्बाट िनधनको क्षमि सहन गन ुनसकी िानमसक सिस्या देजखने, 
लैवङ्गक वहंसािा बवृद्ध हचन सक्ने, सचत्केरी र प्रसचिी सम्बन्द्धी सिस्या हचने, यौन रोग एर्आईभी िथा क्षयरोग 
िस्िा रोगहरुको संक्रिण फैमलन सक्ने । 

 आपिकामलन आिासको सिस्या हचने ।  

 सािना गने संयन्द्त्रिा अिरोध, सबै सिचह िथा िगकुो िानिीय प्रमिकायिुा पहचाँर् नहचने िा पहचाँर् अपयाुप्त 
हचने ।  
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 मबद्यालयहरु बन्द्द हचन सक्ने िथा बालबामलकाको जशक्षािा नकारात्िक प्रभाि पने, मबद्यालयिा खानेपानी 
िथा शौर्ालयको अपयाुप्तिा हचन,े मबद्यालय आश्रयस्थलको रुपिा प्रायः प्रयोग हचने हचाँदा पठनपाठनिा बाधा 
हचने िस्िा कारणले मबद्यालय बन्द्द गनचपुने अिस्था सिृना हचने ।  

यस जिल्लािा पवहर्ान गररएका प्रिचख प्रकोपहरुका कारण उत्पन्न हचन सक्न े विपद्का पररजस्थमिहरुलाई 

मनम्नानचसार अनचिान गररएको छ:- 
 

(क) कोमभड-१९:- 
  विश् िव्यापी िहािारीको रुपिा फैमलएको कोरोना भइरस (कोविड-१९) को कारण आि विश्व ठचलो 
विपजिको र्पेटािा परेको छ । आिका ददन सम्ि विश् ििा संक्रमिि एिि ितृ्यच हचनेको संख्या लाखौं नाजघ 
सकेको अस्थािा नेपालिा पमन ददन प्रमिददन सक्रमििको संख्या िढ्दै गईरहेको अिस्था सि ुविददिै छ र यो 
संख्या अटै िढ्न सक्ने अनचिान गन ुसवकन्द्छ । यस विसि  पररजस्थिी हािी आि नागररकहरु अट सरे्ि, 
सिग एिं संयमिि हचनच िरुरी छ । यस िवटल एिंि र् चनौमि पचण ु विषि पररस्थीमिको सािना गन ुिथा 
प्रमिकच ल पररजस्थिी लाई िध्यनिर गदै संजघय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थामनय िह कोरोना भाईरस (कोमभड-
१९) को सक्रिणको प्रभािलाई कि गन ुिथा िानविय वक्रयाकलाप एिंि व्यिहारका कारण सिृना हचने 
संक्रिणको भयािह जस्थमि लाई रोक्न प्रयासरि छन  िसथ ुहािी पमन कोविड-१९ को िहािारी लाई मनयन्द्त्रण 
एिंि रोकथाि गनकुो लामग अन्द्य सरोकालाहरु साँगको सिन्द्ियिा आि जिल्लाबासीहरुको स्िास््य प्रमि 
सिग र सरे्ि हचदै विदेशिाट फवकु आएका िथा देशका अन्द्य स्थानिाट जिल्ला मभत्र प्रिेश गरेका 
नागरीकहरुको ि्यांक मलन,े आश्यकिा अनसचार मनिहरुलाई क्िारेन्द्टाईनिा राख् ने िथा स्िास््यकिीहरुको 
प्रत्यक्ष मनगरानीिा राखी अन्द्य आि नागरीकहरुिा कोरोना भाइरस (कोमभड-१९) को सक्रिण फैमलन 
नददनको लामग स्थानीय िहहरुले आिश्यक स्रोि साधन व्यस्थापन गरी पररर्ालन गरेको छ । साथै यस 
िहाविपजिको प्रभािबाट प्रभाविि जिल्लािासीहरुलाई पवहर्ान गरी राहाि सिेि वििरण गररएको छ । आ-
आफ्नो स्थानबाट व्यlक्तगि सािीप्यिा, संसगुबाट टाढा रही सािाजिक दचरी कायि राख्दै कोरोना भाइरस 
(कोविड-१९) विरुद्धको विश्वव्यापी लडाइिा एकाकार हचन िरुरी छ ।  

 

  आिका ददन सम्ििा प्रत्येक नागरीक आफैं िा सचरजक्षि हचनू आफ्नो परीिार लाई सचरजक्षि राख्दै मसंगो 
सिाि र रािलाई यस प्रकारको भाइरसद्वारा मसजििु िहासंकटबाट सचरजक्षि बनाई भविष्यिा हचन सक्ने संभाविि 
िोजखि िथा विपजिबाट मसंगो िानि सिचदायलाई बर्ाउनच आिको अपरीहाय ुआश्यकिा हो त्यसैले आि 
नागरीक, सम्पचण ुसरोकारिालाहरुको सहयोग, सिन्द्िय एिंि सकरात्िक भ चिीकाको अपेक्षा गदै आगािी ददनिा 
कोरोना भाइरस विरुद्धको विश्वव्यापी लडाईिा एक िचट हचनको लामग आव्हान गररन्द्छ । िहािारीको रुपिा 
फैमलएको कोरोना भाइरसद्धारा मसजििु िहासंकट िाट सचरजक्षि िनाई भविष्यिा हचन सक्ने थप िानविय क्षेमि, 
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संभाविि िोजखि िथा विपजिबाट मसंगो िानि सिचदायलाई बर्ाउनच आिको अमनिाय ुआिश्यकिा हो त्यसैले 
आि नागररक, सम्पचण ुसरोकारिालाहरुको सहयोग, सिन्द्िय एिंि सकरात्िक भ चमिकाको अपेक्षा गररन्द्छ । 

 

  नेपालिा कोरोना भाईरस (कोमभड-१९) संक्रिणको िोजखि मनयन्द्त्रण गन ुनेपाल-भारि सीिानाका 
सील गरे पिाि दार् चलुा जिल्ला सीिानाका भारििा २०७६ रै्त्र िसान्द्ि देजख हाल २०७७ श्रािण िसान्द्ि 
सम्ि अलपत्र परेका विमभन्द् न जिल्लाका कररब २४७९ िना व्यजक्तहरुलाई सम्बजन्द्ध स्थानीय िहिा अमनिाय ु
क्िारेन्द्टाईनिा बस्ने गरी नेपाल मभमत्रएको । भारि िथा अन्द्य िेस्रो िचलचकबाट दार् चलुा जिल्लािा मभमत्रएका 
क्िारेन्द्टाईनिा बसेका २०७६ रै्त्र देजख २०७७ असार िसान्द्िसम्ि कररब ११८१ िनाको परीक्षणका 
लामग स्िाि संकलन गररएकोिा १००१ को नमििा प्राप् ि भएको । नमििा प्राप् ि िध्ये २३ िनाको PCR 

Positive आएका र १४५ िना RDT Positive आएकोिा २० िना PCR Positve र ११२ िना RDT 

Positive मनको भई घर गईसकेको । दार् चलुा जिल्लािा ISOLATION BED १६६ िटा, क्िारेन्द्टाईन स्थल: 
७३ र क्िारेन्द्टाईन बेड संख्या: २०४१ रहेको छ । यसरी Three T (Trace, Test, Treatment) लाई 
प्रभािकारी रुपले कोमभड-१९ को संक्रिण रोकथाि र मनयन्द्त्रणको कायिुा अिलम्बन गररएको छ ।  

 

  २०७७ सालको अन्द्त्य मिर विश्वव्यापी िहािारीको रुपिा कोरोना भाईरसका कारण धेरै व्यजक्तहरु 
प्रभाविि भएको पररप्रके्ष्यिा नेपालिा पमन कोरोना भाईरसका कारण २०७६ रै्त्र देजख देश भरर बन्द्दा बन्द्दी 
लागच गरर कोरोना भाईरसको िहािारीबाट नागररकहरुको ज्यान सचरक्षा गन ुमनषधेाज्ञा िारी गररएको । २०७७ 
सालको िध्य मिर मनषधेाज्ञा खचकच लो भएिापमन पचन: २०७८ सालको शचरुिाि संगै कोरोना भाईरसको दोस्रो 
लहरबाट िहािारी फैमलएको हचाँदा २०७८ िैशाख १६ गिेबाट पचन: मनषधेाज्ञा बन्द्दा बन्द्दी लागच भएको । 
हालसम्ि यस जिल्लािा कोरोना भाईरसका कारण ज्यान गचिाउन ेव्यजक्तहरुको संख्या ११ िना रहेको जिल्ला 
स्िास््य कायाुलय दार् चलुाको ि्याङ्क रहेको छ । कोरोना भाईरसको संक्रिणबाट ८३२ िना प्रभाविि भई 
मनको हचनेको संख्या ५७७ िना रहेको छ । हालसम्िको सवक्रय संक्रमििको संख्या २४४, PCR पररक्षण 
संख्या १६५९, PCR पररक्षण गररएकोबाट संक्रमिि संख्या ४६४, Antigen पररक्षण संख्या ११६३, Antigen 

पररक्षण गररएकोबाट संक्रामिि संख्या ३६८ रहेको छ ।      

Covid-19 रोगको संक्रिण रोकथाि र मनयन्द्त्रण गने योिना/कायकु्रि:- 

१. िनरे्िना फैलाउन:े- 
 संर्ार:- रेमडयो, वट.मभ., एफ.एि., पत्रपमत्रका, िोबाईल 

 Online:- Website, Facebook, Twitter 

 पत्रार्ार:- स्थानीय िह, कायाुलय, सरकारी/गैर सरकारी संघ संस्था 
 िचख्या जिम्िेिार:- स्थानीय िह 

 सहयोगी:- प्रहरी, रेडक्रस, संघ संस्था, पत्रकार, संघ संस्था, स्िास््य कायाुलयसिेि 
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२. स्िास््य सचरक्षा सम्बन्द्धी िापदण्ड-: 
 सािाजिक/भौमिक/व्यजक्तगि दचरी व्यिस्थापन/पालना, 
 िेला, हाटबिार, उत्सि, िन्द्दीर पूिा पाठ, ददिस, ियन्द्िी िस्िा मभडभाड हचने कायकु्रिहरु नगने, 

 साबून पानीले पटक पटक हाि धचने बानी बसाल्ने, 
 िास्कको प्रयोग अमनिाय ुगने, 

 सेमनटाईिरको प्रयोग गने, 

 कायाुलय मभत्र बावहर, कायालुय पररसर, घर-पररसर स्िच्छ, सरसफाई यचक्त राख् ने, 
३. भारि र िेस्रो िचलचकबाट आउनेलाई अमनिाय ुक्िारेन्द्टाईनिा राख् न े। 

४. शंकीिहरुलाई Trace गने, Test गने, Treatment गने । (आिश्यकिानचसार) 

५. होि क्िारेन्द्टाईन राख् ने, होि आईसोलेसनिा राख् ने । (होि क्िारेन्द्टाईन, संस्थागि क्िारेन्द्टाईन, होि 
आईसोलेशन, संस्थागि आईसोलेशन) 

दार् चलुा जिल्ला जस्थि स्थानीय िहहरुबाट राहि वििरणको वििरण (आ.ि. २०७६/०७७):- 
जस.नं. स्थानीय तह राहत जितरण पररिार सखं्या जिििण सामग्रीको जिििण 

१. मामाय गा.पा. २३५ घिधिुीको िम्मा िनसंख्या १४०० (५ िटै िडामा जिििण) चामल-६०५८९ जक.ग्रा.,दाल-६८७ जक.ग्रा. 

ननु-४५२ पाकेट,खानेिेल- ४५२ जल. 

साबनु-९०४ 

२. दिुु ँगा.पा. गाउँपाजलकाको ५िटै िडाको ७३५ व्याजि/परििाि लाई जिििण चामल-१०५४५ जक.ग्रा.,दाल-७३५ जक.ग्रा. 

ननु-७३५ पाकेट,खानेिेल- ३६७.५ जल. 

साबनु-१८९७ 

३. शैल्यजशखि 

न .पा .  

९२ व्यजि/परििाि लाई िािि जिििण २५ जक .ग्रा का दिले चामल जिििण  

८० परििाि लाई िािि जिििण १० जक. ग्रा. चामल, १ जक.ग्रा. दाल, १ जक. ग्रा. ननु ि 

१ जल. खानेिेल जिििण  

नगिपाजलकाको िडा नं. ५ का ४७८ व्यजि/परििाि लाई िािि 

जिििण 

२४७५ के.जि. चामल, १६५ के.िी. दाल,  

१६५ जल. िेल, १६५ के.िी. नून, १६५ के.िी. जचनी,  

३३० साबुन 

नगिपाजलकाको िडा नं. ६ का ५१८ व्यजि/परििाि लाई िािि 

जिििण 

३०३० के.जि. चामल, २०२ के.िी. दाल,  

२०२ जल. िेल, २०२ के.िी. ननू,  

२०२ के.िी. जचनी, ४०४ साबनु 

४. अपी जिमाल 

गा.पा. 

गाउँपाजलका का ७५३ व्यजि/परििाि लाई जिििण ४४४० के.जि. चामल, २४३ जल. िेल,  

३०४ के.िी. नून, ४३८ गोटा साबनु 

५ माजलकािुयन 

गा .पा .  

गाउँपाजलका का ५७८० व्यजि/परििाि लाई जिििण २८०५० के.जि. चामल, २८०५ के.िी. दाल,  

११२५ जल. िेल, १७९७ के.िी. ननू, २८०५ साबनु 

६. व्याँस गा .पा .  व्याँस गा.पा. ३ (िाल मिाकाली न.पा. ४ बाँगाबगि) का ८६ 

व्यजि/परििाि लाई िािि जिििण 

१५४५ के.जि. चामल, १०३ के.िी. दाल,  

१०३ जल. िेल, १०३ के.िी. ननू, १०३ के.िी. जचनी,  

२०६ साबुन 

व्याँस गा.पा. ३ का ३२२ व्यजि/परििाि लाई िािि जिििण २१७५ के.जि. चामल, १४५ के.िी. दाल,  

१४५ जल. िेल, १४५ के.िी. ननू, १४५ के.िी. जचनी,  

२९० साबुन 

७. मिाकाली न .पा .  नगिपाजलकाको िडा नं. ९ दत्त ुका १५० व्यजि/परििाि लाई िािि 

जिििण 

८३० के.जि. चामल, ८४ के.िी. दाल,  

३७ जल. िेल, ६० के.िी. नून 
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नगिपाजलकाको िडा नं. ६ धाप का ३४१ व्यजि/परििाि लाई 

िािि जिििण 

१५६५ के.जि. चामल, ९८ के.िी. दाल,  

६२ जल. िेल, १२४ के.िी. ननू, १२६ साबनु 

नगिपाजलकाको िडा नं. ४ का ३०६ व्यजि/परििाि लाई िािि 

जिििण 

१४९० के.जि. चामल, १४७ के.िी. दाल,  

९५ जल. िेल, ९५ के.िी. ननू 

८. नौगाड गा .पा .  गाउँपाजलकाका ४८५ व्यजि/परििाि लाई जिििण ४४५० के.जि. चामल, २५४ के.िी. दाल,  

१३१ जल. िेल, १७१ के.िी. नून, ४० के.िी. जचनी, 

२६२ गोटा साबनु 

गाउँपाजलकाका िडा नं. १ का ५०४ व्यजि/परििाि लाई जिििण २८२० के.जि. चामल, २८२ के.िी. दाल,  

१८८ जल. िेल, १८८ के.िी. ननू, ३७६ गोटा साबनु 

९. लेकम गा .पा .  गाउँपाजलकाका ६१३ व्यजि/परििाि लाई जिििण ६१३ परििािलाई मापदण्ढ बमोजिम िािि जिििण 

िएको   

 िम्मा ११४७८ व्यजि/परििािलाई िािि जिििण चामल:- १२६६७९ के.िी., दाल:- ५७८७ के.िी. 

िेल:- ३३३३.५ जल.,नून:- ४५५९ के.िी. 

जचनी:- ६५५ के.िी., साबुन:- ६९७४ गोटा 
 

जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र (District Level Crisis Management Center), दार्चलुाको 
जिल्लागत संरर्ना:- 
जस .नं.  कायावलय पद कैजियत 

१ प्रमखु जिल्ला अजधकािी-जिल्ला प्रशासन कायायलय अध्यक्ष  

२ जि .स.अ .जिल्ला समन्िय सजमजि दाचुयला  सदथय  

३ सशस्त्र प्रििी उपरिक्षक सशस्त्र प्रििी बल नेपाल न.ं ४४ गण सदथय  

४ सेनानी/गलु्मपजि-दगुायदल गलु्म खलंगा ब्यािेक दाचुयला सदथय  

५ प्रििी नायब उपरिक्षक जिल्ला प्रििी कायायलय दाचुयला सदथय  

६ प्रमखु अनसुन्धान अजधकृि िा.अ.जि.का. दाचुयला सदथय  

७ मेजडकल सपुरिटेन्डेन्ट जिल्ला अथपिाल दाचुयला सदथय  

८ िनथिाथ्य अजधकृि थिाथ्य कायायलय दाचुयला सदथय  

९ स.प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कायायलय दाचुयला सदथय सजचि  

सल्लाहकार समुह 

१ जि.स.स.प्रमखु- जिल्ला समन्िय सजमजिको कायायलय दाचुयला   

२ नगि प्रमखु - मिाकाली नगिपाजलका दाचुयला   

जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिमत (District Covid Management Committee), दार्चलुाको 
जिल्लागत संरर्ना:- 
जस .नं.  कायावलय पद कैजियत 

१ प्रमखु जिल्ला अजधकािी-जिल्ला प्रशासन कायायलय संयोिक  

२ जिल्ला समन्िय  अजधकािी सदथय  

३ सशस्त्र प्रििी उपरिक्षक सशस्त्र प्रििी बल नेपाल न.ं ४४ गण सदथय  

४ सेनानी/गलु्मपजि-दगुायदल गलु्म खलंगा ब्यािेक दाचुयला सदथय  

५ प्रििी नायब उपरिक्षक जिल्ला प्रििी कायायलय दाचुयला सदथय  



27 

 

६ प्रमखु अनसुन्धान अजधकृि िा.अ.जि.का. दाचुयला सदथय  

७ मेजडकल सपुरिटेन्डेन्ट जिल्ला अथपिाल दाचुयला सदथय  

सल्लाहकार समुह 

१ जि.स.स.प्रमखु- जिल्ला समन्िय सजमजिको कायायलय दाचुयला   

२ नगि प्रमखु - मिाकाली नगिपाजलका दाचुयला   

 

यस जिल्लािा कोमभड-१९ संक्रािक रोग रोकथाि र मनयन्द्त्रणका लामग जिल्लािा सवक्रय संरर्ना/समिमिहरु:- 

१. जिल्ला सचरक्षा समिमि 

२. जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि 

३. किान्द्ड पोष्ट 

४. जिल्ला कोमभड-१९ संकट व्यिस्थापन केन्द्र  

५. क्िारेन्द्टाईन संर्ालन िथा व्यिस्थापन अनचगिन समिमि 

६. पामलका/िडा स्िरीय कोमभड-१९ संकट व्यिस्थापन केन्द्र 

७. पामलका/िडा स्िरीय राहि वििरण समिमि  

८. जिल्ला कोमभड व्यिस्थापन समिमि 

जिल्ला कोमभड-१९ संकट व्यिस्थापन केन्द्रबाट भएका िहत्िपूण ुमनणयुहरु:-   

मिमि २०७७।०१।०३ गिेको मनणयु 

मनणयु नं -:१ .नपेाल भारिको सीिा नाकािा भारिीय क्िारेन्द्टाईनिा रहेका नेपाली नागररकहरुलाई नपेाल 
मभत्र्याउने सम्बन्द्धिा िालचक मनकायिा छलफल भएको संदभिुा क्िारेन्द्टाईन व्यिस्थापन िथा संर्ालन 
समिमिले ददएको प्रमििेदन िध्यनिर गदै सीिा नाका खचलेको खण्डिा दार् चलुा जिल्लािा स्थापना गररने 
क्िारेन्द्टाईनको व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउन विमभन्द् न मनकायगि पक्षलाई सचर्ारु गने मनणयु गररयो र 
यस सम्बन्द्धिा थप प्रभािकाररिा ल्याउन सरोकारिाला सबै पक्षलाई सवक्रय िचल्याउने ।   

मिमि २०७७।०१।०७ गिेको मनणयु 

मनणयु नं. १:- कोमभड-१९ को संक्रिणबाट बच्नका लामग क्िारेन्द्टाईन संर्ालन िथा व्यिस्थापन गन ुबनेको 
िापदण्ड २०७६ बिोजिि बनेका विमभन्न समिमिहरु,स्िास््यकिी,सचरक्षा मनकाय िथा किरु्ारीहरुले नेपाल 
सरकार, गहृ िन्द्त्रालय, स्िास््य िथा िनसंख्या िन्द्त्रालय र अन्द्य सम्बजन्द्धि विषयगि िन्द्त्रालयहरुको नीमि 
मनदेशन मभत्र रवह अमि आिश्यक भेटघाट, िैठक र कायाुलय कािकाि गदाु कजम्ििा एक मिटरको दूरी 
कायि राजख बच्ने/बर्ाउने काय ुगने । 

मिमि २०७७।०१।१३ गिेको मनणयु 

मनणयु नं-:१ . भारिीय सीिा क्षेत्र वपथौरागढ जिल्ला जस्थि धारर् चलाका विमभन्द् न Quarantine िथा Relief 

Camp िा रहेका नेपाली नागररकहरुलाई नेपाल मभत्र्याउन पहल भईरहेकोले सोको व्यिस्थापनको लामग देहाय 

बिोजिि गने 
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 विमभन्द् न ११ जिल्लाका नागररकहरु सीिा क्षेत्रिा रहेकोले सम्बन्द्धीि जिल्लाको जिल्ला प्रशासन 
कायाुलयिा ििन सवहिको वििरण पठाउने ।  

 सीिा क्षेत्रबाट मभत्रदा दि च र पचलघाट गरी दचई िटा नाका प्रयोग गने ।  

 सो नाकािा आिश्यकिा अनचसार नाि वििरण संकलन गने किरु्ारी र सचरक्षाकिीको व्यिस्था गने । 
मनिहरुलाई Infrared Thermometer को िाध्यिबाट रे्किााँर् गने ।  

 मभमत्रएका व्यजक्तहरुलाई िैिडी  ,िटाङ्ग ,दार् चलुा र अन्द्य जि ल्लाका गरी र्ार सिूहिा विभािन गरी िम्िा 
गने   

 सम्बन्द्धीि जिल्लाबाट स्थानीय िहको सिन्द्ियिा सहिीकरण भएका सिारी साधनिा सचरजक्षि साथ 
पठाउने   

 प्रत्येक जिल्ला संयन्द्त्रको पहलिा मनिहरुलाई Quarantine िा राख् न ेव्यिस्था गने र मनिहरुको परीक्षणको 
काय ुपमन सम्बन्द्धीि Quarantine िा नै गने ।  

 सीिा नाका खचलेको सियिा सम्बन्द्धीि जिल्लािा पठाउन नमसकएका व्यजक्तका हकिा िहाकाली 
नगरपामलकाको Quarantine िा राखी क्रिश  :व्यिस्थापन गने ।  

मिमि २०७७।०१।१६ गिेको मनणयु 

मनणयु नं-:२ . लकडाउन (बन्द्दा बन्द्दी) को अिस्थालाई कायाुन्द्ियन गन ुिथा आि जिल्लािासीलाई कोमभड-
१९ रोगको संक्रिणबाट सचरजक्षि राख् न अपनाउनच पने मनम्नानचसारका सािधानीलाई व्यापक रुपिा प्रर्ार 
प्रसार गरी सरे्िनािचलक वहसाबबाट सरकारी संयन्द्त्र, िनप्रमिमनमध, नागररक सिाि र संर्ार िाध्यिहरु 
पररर्ामलि हचने । 

सावधानीहरु-: 

 कम्िीिा १ मि. को सािाजिक दूरी कायि गने । 

 िास्क, सेनीटाईिरको प्रयोग गने ।  

 पटक पटक हाि धचने ।  

 सिस्या देजखएिा स्िास््यकिी/संस्थासंग सम्पकु गने । 

 अन्द्य आिश्यक सचरक्षात्िक उपाय अिलम्बन गने । 

कोमभड-१९ को दोस्रो लहरको िहािारीबाट जिल्ला मभत्रका आि नागररकहरुलाई सचरजक्षि िथा स्िास््य 
राख् न मिमि २०७७।१२।१६ देजख २०७८।०२।३० सम्ि विमभन्द् न मिमििा सिन्द्ियात्िक बैठक बसी 
उक्त बैठकबाट कोमभड-१९ रोकथाि िथा मनयन्द्त्रण सम्बन्द्धी विमभन्द् न िहत्िपूण ुमनणयुहरु गरी कायाुन्द्ियन 
गररएको ।  
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जिल्लािा कोमभड व्यिस्थापनका लामग स्थापना गररएका क्िारेन्द्टाईन/आईसोलेशन स्थलको वििरण 

मस.नं. न.पा./गा.पा. क्िारेन्द्टाईन/आईसोलेशन स्थल क्षििा संख्या 
जिम्िेिार 
मनकाय 

सहयोगी 
मनकाय 

अनचगिन गने 
मनकाय 

१ िहाकाली न.पा. िहेन्द्र निचना िा.वि. खलंगा १०० स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा मनकाय 

क्िारेन्द्टाईन 
संर्ालन िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

िामलकािचनु िा.वि.  धाप १०० 

दार् चलुा बहचि चखी क्याम्पस दार् चलुा ५४ 

िहेन्द्र निचना िा.वि. आईसोलेशन स्थल ५० 

(२०७८ 
सालिा मनिाुण) 

२ शैल्यजशखर 

न.पा. 
गोकच लेश्वर िा.वि. गोकच ले शैल्यजशखर-९ ५५ स्थानीय िह स्िास््य, 

अस्पिाल, 
सचरक्षा मनकाय 

क्िारेन्द्टाईन 
संर्ालन िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

गोकच लेश्वर बहचि चखी क्याम्पस ४० 

शैल्यजशखर न.पा. ९ नगरपामलकाको 
कायाुलय भिन गोकच लेश्वर दार् चलुा 

१० 

कृष्ण िा.वि. बलााँर् शैल्यजशखर-१ २० 

३ अवपवहिाल 

गा.पा. 
रेलािा राखेको (ददमलप मसंह धािीको 
बािेको घरिा) अवपवहिाल-५ 

२४ स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा मनकाय 

क्िारेन्द्टाईन 
संर्ालन िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

सरस्ििी िा.वि. अवप ४ १५ 

र्ौलानी आ.वि. अवपवहिाल-५ १५ 

िहादेि िा वि घचसा अवपवहिाल २ ३० 

सचिाु भिानी आ.वि. थचम्टी १९ 

िािाखानी आ.वि. र्ौमबसान १५ 

वहिालयन आ.वि. पाठा १० 

खण्डेश्वरी िा.वि. घचसा अवपवहिाल २ ३० 

िहाकादेि आ.वि. काटै, अवपवहिाल ३ ३० 

भिानी आ.वि.मसमि अवपवहिाल १ ४० 

४ दचहचाँ गा.पा. गौरलिाण्डौं िा.वि. वहवकला, दचहचाँ-२ १६ स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा मनकाय 

क्िारेन्द्टाईन 
संर्ालन िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

दचगाु आ.वि. खेिी, दचहचाँ-३ २४ 

लवटनाथ आ.वि. धािी बोहरीगाउाँ, दचहचाँ-३ १२ 

स्िास््य र्ौकी वहवकला ८ 

िनविकास िा.वि. बारबाि दचहचाँ ३ ५ 

वपपलर्ौरी िा.वि. विण दार् चलुा १० 

धारीपाटा िा.वि. धारी १५ 

५ व्यााँस गा.पा. रानीस्थान आ.वि. हचिी ८ स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा मनकाय 

क्िारेन्द्टाईन 
संर्ालन िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

स्रोि केन्द्र भिन सचन्द्सेरा ७ 

बसन्द्िपचर िा.वि. बसेडी ८ 

कैलासपमि आ.वि. छाङ्गरु ४ 

िनज्योिी आ.वि. मिग्रिघाट व्यााँस ५ १५ 

गणेश आ.वि. बान्नी बडगाउाँ ५ 

सम्पाल िा.वि. सचन्द्सेरा १९ 

६ लेकि गा.पा. गल्ला केदार िा.वि. खरकडा २० स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा मनकाय 

क्िारेन्द्टाईन 
संर्ालन िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

बमडपचर िा.वि. सिोली ५ 

हचनैनाथ िा.वि. कच णी २५ 

कृष्ण स्नािक क्याम्पस लाली १७ 

ििैराि आ.वि. िोगीकोइराली ५ 
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लवटनाथ िा.वि. र्ौपािा १० 

केदार आ.वि. वित्थड १५ 

िामलकािचनु आ.वि. उर्ाकोट १० 

७ िामलकािचनु 
गा.पा. 

शंकरपचर िा.वि. पस्िी ३३ स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा मनकाय 

क्िारेन्द्टाईन 
संर्ालन िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

उदयदेि आ.वि खेिार िामलकािचनु ७ १० 

हचनैनाथ िा.वि. र्न्द्दनपचर िामलकािचनु ४ ५ 

िामलकािचनु िा.वि. िड िामलकािचनु ३ १५ 

लवटनाथ आ.वि. खोमलर्ौरा िामलकािचनु ८ १५ 

भगििी राविय िा.वि. दठङ्ग १० 

मनलपिालेश्वर िा.वि. भिोला ६ 

कृष्ण िा.वि. डाडाकोट ५ 

िामलकािचनु गा.पा.५ डाडाकोट िडा 
कायाुलयिा 

४ 

बसन्द्िपचर मन.िा.वि. न्द्िालपानी १५ 

सरस्ििी िा.वि.सलेटा िामलकािचनु २ ५ 

सरस्ििी िा.वि. उकच  िामलकािचनु ६ २५ 

८ नौगाड गा.पा. पानीधारा आ.वि. दल्लेक, नौगाड २ २० स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा मनकाय 

क्िारेन्द्टाईन 
संर्ालन िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

नौगाड-६ सचकाखोला ५ 

िनवहि िा.वि. धचमलगडा खेडाको छात्राबास 
भिन नौगाड-६ खेडा 

२८ 

गणेश विनायक िा.वि. मसप्टी ८० 

लवटनाथ िा.वि. खार ५६ 

केदारेश्वरी िा.वि. सचण्डिचण्ड २७ 

दचगेश्वरी आ.वि. कैदिकोट १० 

दचगाु भिानी आ.वि. नौगाड, १ नागच ५ 

नौगडेश्वरी आ.वि. होपरीगाड, ५ १५ 

भ चमिराि िा.वि. ऐरकोट १० 

िाराकोट आ.वि. १० 

िनवहि िा.वि. धचमलगडा खेडाको विद्यालय 
भिन 

२० 

९ िािा ुगा.पा. सल्लेधार िा.वि. िचरै िािा ु५ ५० स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा मनकाय 

क्िारेन्द्टाईन 
संर्ालन िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

लवटनाथ िा.वि. रसकोट िािाु ३ ६० 

दचगाुश्वरी आ.वि. िाकच  िािा ु१ ५० 

डाडाबाघ आ.वि. िाकच  िािा ु१ ५० 

िचरही िा.वि.िचरही, िािा ु३ ५० 

जशिामलङ्ग िा.वि. शेरी िािा ु६ ५५ 

िम्िा क्िारेन्द्टाईन स्थल:-५५ १६१९     

बन्द्दाबन्द्दी पिाि भारि िथा िेस्रो िचलचकबाट आएका व्यजक्तहरुको वििरण (२०७६ रै्त्र देजख  २०७७ असार 

िसान्द्ि ) 
मस.नं. स्थानीय िह भारिबाट अन्द्य देशबाट िम्िा कैवफयि 

१ िहाकाली नगरपामलका 180 2 182  

२ दचहचाँ गाउाँपामलका 119 2 121  

३ अवपवहिाल गाउाँपामलका 9  9  
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४ शैल्यजशखर नगरपामलका 231 2 233  

५ िािाु गाउाँपामलका 132  132  

६ नौगाड गाउाँपामलका 247 6 253 दचबई-१, किार-१, साउदी अरब-१ 

७ लेकि गाउाँपामलका 185  185  

८ िामलकािचनु गााँउपामलका 260  260  

९ व्यााँस गाउाँपामलका 44 2 46  

िम्िा 1407 14 1421  

 

यस जिल्लािा बन्द्दाबन्द्दीलाई प्रभािकारी बनाउनका लामग गररएका प्रयासहरु:- 

 २०७६ रै्त्र ११ गिे देजख लागच भएको बन्द्दाबन्द्दीलाई प्रभािकारी रुपिा कायाुन्द्ियन गन ुजिल्लाजस्थि 
सम्पूण ुसचरक्षा मनकायहरुलाई सिन्द्ियात्िक एिं प्रभािकारी रुपिा पररर्ालन गररएको । 

 अत्यािश्यक सािाग्री बोकेका, अत्यािश्यक सेिा िथा काि र जिल्ला प्रशासन कायाुलयहरुबाट सिारी 
अनचिमि मलई प्रयोग भएका सिारी साधनलाई िात्र आिि िािि गने व्यिस्था मिलाइएको ।  

 अन्द्य जिल्लाबाट पैदल यात्रा िाफुि यस जिल्लािा प्रिेश गरी अलपत्र परेका व्यजक्त िथा ििदचरहरुलाई 
सम्बजन्द्धि जिल्ला िथा सचरक्षा मनकायसंग सिन्द्िय गरी गन्द्िव्य स्थानसम्ि पचग्ने व्यिस्था मिलाइएको।  

 जिल्ला जस्थि विमभन्न पसल िथा बिारहरुलाई मनजिि सिय िोकी खचल्ने व्यिस्था मिलाइएको ।  

 कोरोना भाईरस संक्रिणको रोकथािका लामग विमभन्न सन्द्देश िचलचक सािाग्रीहरु स्थानीयिहहरुसंगको 
सिन्द्ियिा प्रर्ार प्रसार गररएको ।  

 बन्द्दाबन्द्दीको अिज्ञा गदै विना सिारी अनचििी मलई आिि िािि गरेका सिारी साधनलाई मनयन्द्त्रणिा 
मलई आिश्यक कारिाही गररएको । 

 स्िास््य िन्द्त्रालयबाट िारी गररएको िापदण्ड बिोजिि उद्योगधन्द्दा संर्ालन भए, नभएको सम्बन्द्धिा 
सरोकारिाल सजम्िमलि संयचक्त अनचगिन टोलीद्वारा अनचगिन गरी आिश्यक मनदेशन ददइएको ।  

 नेपाल सरकार िजन्द्त्रपररषदको मनणयुानचसार कोमभड-१९ रोगको रोकथाि मनयन्द्त्रणको लामग जिल्ला जस्थि 
सरकारी िथा अन्द्य संघ संस्थाबाट प्रदान गररने अत्यािश्यक सेिाहरु बाहेका सेिाहरु केही सिय बन्द्द 
रहेको ।  

 बन्द्दाबन्द्दीको सियिा हचन सक्ने कालोबिारीको मनयन्द्त्रण गन ुमनरन्द्िर रुपिा विमभन्न स्थानीय िहहरुिा 
अिजस्थि पसल, व्यिसायहरुको संयचक्त अनचगिन टोलीद्वारा अनचगिन गररएको ।  

 बन्द्दाबन्द्दीको सिय भारि लगायि िेस्रो िचलचकबाट यस जिल्लािा प्रिेश गने सम्पूण ुव्यजक्तहरुलाई स्थानीय 
िह र सचरक्षा मनकायको सिन्द्ियिा क्िारेन्द्टाईनिा राख् ने व्यिस्था मिलाईएको । 

 बन्द्दाबन्द्दीको सियिा भारिीय सीिाक्षेत्रबाट यस जिल्लािा अिैध रुपिा हचन सक्ने प्रिेशलाई मनयन्द्त्रण 
गन ुसीिा क्षेत्रिा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सिन्द्ियीि रुपिा पररर्ालन गररएको । 
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 विकास आयोिनाहरुलाई िापदण्ड बिोजिि संर्ालन गरी विकास मनिाुण कायलुाई मनरन्द्िरिा ददन 
आिश्यकिा अनचसार सहिीकरण गररएको ।  

 कोरोना भाईरसको मनयन्द्त्रण िथा रोकथाि सम्बन्द्धिा भए गरेका सम्पूण ुवक्रयाकलापहरु सवहिको दैमनक 
प्रमििेदन इिेल र Software िाफुि गहृ िन्द्त्रालयको सम्बजन्द्धि शाखा, कोमभड-१९ संकट व्यिस्थापन 
केन्द्र (CCMC) िथा आन्द्िररक िामिला िथा कानून िनत्रालय सचदूरपजिि प्रदेशिा मनयमिि रुपिा 
पठाउने गररएको ।  

      

(ख) बाढी/पवहरो:- 
दार् चलुा जिल्लाका पवहरोिाट प्रभाविि िीन गाउाँपामलकाहरुिा सङ्कटासन्निा िथा क्षििा विश्लषेण (VCA)  

गदाु पवहरोबाट क्षमि गने ि्याङ्क विश्लषेणबाट प्राप्त नमििा अनचसार ४०० घर पचण ुरुपिा क्षमि, ६०० घरहरुको 
आंजशक क्षमि, २५ िनाको बाढी िथा पवहरोिन्द्य विपद्बाट ितृ्यच र २० िनाले टाडापखालाको िहािारीबाट 
ज्यान गचिाउनचको साथै प्रमििष ुएक करोड भन्द्दा बढी सम्पजिको क्षमि हचने गरेको छ ।    

(ग) भकूम्प:-  

भ-ूगभवुिद्हरुको भनाई अनचसार दार् चलुा जिल्ला मिव्िमियन प्लेटेक्टोमनक क्षेत्र मभत्रपने भएकोले यो 
जिल्लालाई भकूम्पको अमि नै िोजखििा रहेको मबश्लषेण गररएको छ । सदरिचकाि क्षेत्र मभत्र बमनरहेका 
घरहरु पमन भिन संवहिा अनचसार नबनाइएको हचाँदा जि.स.स., नगरपामलकाको सकृयिाको आिश्यकिा पमन 
िहसचस गरीएको छ । न्द्यूनिि िापदण्ड पमन नअपनाएर बनाइएका यस्िा संरर्नाहरुले भकूम्पीय िोजखि 
बहन गन ुनसक्ने हचाँदा यहााँको भकूम्पीय िोजखि अत्यमधक रहेको छ । यदद दार् चलुा जिल्लािा ८.४ रेक्टर 
स्केलको भकूम्प रािी एक बिे गएको खण्डिा मनम्न ििोजिि क्षमिको आंकलन गररएको छ । यो क्षमि 
आंकलन उदयपचर जिल्लाको मत्रयचगािा गररएको भकूम्पीय िोजखि अध्ययन प्रमििेदनको आधारिा दार् चलुा 
जिल्लािा हचन सक्ने क्षमि अनचिान गररएको हो ।  

दार् चलुाको व्यास उपत्यका क्षेत्रिा अवप नाम्पा र सैपाल वहिशृ्रखला रहेको र िामथल्लो मिव्िमियन 
प्लेटले छचन ेहचाँदा कूल घर िध्ये कजम्ििा २०५ पूण ुरुपिा क्षमि हचन ेर िनसंख्याको १० % र ५ % 
क्रिशः घाइिे र ितृ्यच हचनसक्ने अनचिान गररएको छ । 

क्र.स.ं 

 

न.पा./गा.पा. 

 

घरधुरी 

सखं्या 

 

िनसखं्या क्षजत हुन 

सक्ने घर 

सखं्या 

घाइते हुन 

सक्ने 

सखं्या 

मृत्यु हुनसक्ने 

सखं्या 

जिस्थाजपत हुन सक्ने िनसखं्या 

मजहला पुरुष िम्मा 

१ दिुु ँगा.पा. २०२२ ६४८२ ६७५१ १३२३३ २७५ १११५ २६० ५४० 

२ मिाकाली नपा ४२४६ ९२५० ११९८१ २१२३१ ८५० २१२३ १०६१ िकूम्पको उच्च िोजखममा ििकेो 

३ शैल्यजशखि न.पा. ४०२१ ११५८९ १०४७१ २२०६० ८०५ २२०५ ११०३ िकूम्पको उच्च िोजखममा ििकेो 

४ ब्याँस गाउँपाजलका २२८७ ५८०० ५५४७ १०३४७ ४५७ १०३४ ५१७ २५०० 
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५ नौगाड गाउँपाजलका २६३२ ८७८४ ९०६६ १७८५० ५२६ १७८५ ८९०  

६ अजप जिमाल गा.पा. १२९१ ४११५ ४१६६ ८२८१ २५८ ८२८ ४१४  

७ मामाय गाउँपाजलका २६७६ ८५२० ८७०३ १७२२३ ५३४ १७२२ ८६०  

८ लेकम गाउँपाजलका २५१४ ८२१५ ८४६१ १६६७६ ५०० १६५० ८०० ३००० 

९ माजलकािुयन 

गाउँपाजलका 

३०९६ ८३४२ ७२३६ १५५७८ ६१८ १५५० ७६०  

 

(घ)  आगलागी:- 
विगििा घटेको घटनाहरु िथा जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि िथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको 

ि्याङ्कको आधारिा िावषकु औषि ५० पररिारहरु आगलागीबाट पूण ु प्रभाविि हचने हचाँदा यस योिनािा 
आगलागीलाई सिेि सिािेश गरी लजक्षि िनसंख्याको उद्धार िथा सम्भाविि क्षमिलाई ब्यिस्थापन गन ु
आगलागीलाई सिेि योिना मनिाुण गदाु ध्यान पच¥याइएको छ । आगलागी िहािारी, खडेरी, र्ट्याङ्ग, वहिपवहरो 
िथा हचरी बिास िस्िा प्रकोपहरुबाट पमन धेरै िात्रािा धनिनको क्षमि हचने गरेको छ र िी ि्याङ्कको 
आधारिा विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिनाको मनिाुण गररएको छ । 

(ङ)   बाढी:-  

दार् चलुा जिल्लाका विमभन्न गा.पा.हरुिा बाढीिाट धेरै क्षमि हचन सक्ने आंकलन गररएको छ । २०७० 
साल असार २ गिे िहाकाली नददिा आएको बाढीलाई िध्य निर गरी यसले गरेको क्षमिका आधारिा 
आगािी ददनिा दार् चलुा जिल्लािा िहाकालीको बाढीिाट खिरािा रहेका िहाकाली नगरपामलका, िामलकािचनु 
गा.पा.को उकच , लेकि गा.पा.को लाली, ब्यास गा.पा.को राप्ला, सचनसेरा र धौलाकोट छन  भने र्ौलानी नददको 
बाढीको खिरािा िािाु गाउाँपामलकाको लवटनाथ, िपोिन, शैल्य जशखर नगरपामलकाको जशखर, देथला, गोकच लेश्वर 
र सिोली रहेका छन  । जिल्लाका अन्द्य खोलाहरुिा जिल्लाको िध्य भागिाट बग्ने नौगाड खोलाले खार 
िथा धचलीगडालाई आफ्नो मनसाना बनाएको अिस्था छ । स-साना खहरे खोलाहरुले सिेि िषाुयाििा िहृि 
रुप मलई वकनारका संरर्नािा िोजखि पचर् याउने अिस्था देजखन्द्छ । भल बग्ने कारणले सडक िाग ुिन्द्द हचने 
जस्थमि, िहाकाली लोकिागिुा सिेि देजखने गरेको सन्द्दभिुा ग्रािीण सडकहरु सञ्चालन योग्य नरहने अिस्था 
मसिनुा हचने देजखन्द्छ । 

 

खण्ड िीन 

२. विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना 
२.१ मबषयगि के्षत्र िथा जिम्िेिार मनकायहरु  

 

जिल्लामभत्र विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकायसंुग सम्बजन्द्धि िानिीय गमिविमधहरु सञ्चालन गनकुा लामग 
मनम्नानचसारका मबषयगि क्षेत्रहरू (Clusters)  गठन गरी क्षेत्रगि रूपिा नेितृ्ि प्रदान गने मनकायहरू  
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(Cluster Leads)  का साथै सहयोगी सदस्य मनकायहरुको पवहर्ान गररएको छ । क्षेत्रगि रुपिा अगचिाइ 
गने मनकाय/संस्थाहरुको वििरण मनम्नानचसार रहेको छ, साथै जिल्लािा विपद् सम्बन्द्धी कायकुा लामग जिल्ला 
अगचिा सहयोगी मनकाय DLSA (District Lead Support Agency) िा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा 
दार् चलुालाई िोवकएको छ । जिल्ला विपद व्यिस्थापन समिमि िाफुि एकद्वार प्रणाली अिलम्िन गररएको छ 
। प्रत्येक क्षेत्रका सदस्य मनकाय/संस्थाहरुको वििरण अनचसूर्ी २ िा ददइएको छ । 

क्र.सं. मबषयगि क्षते्रहरु  

(Cluster) 

के्षत्रगि अगचिा  

(Cluster Lead) 

जिम्िेबार व्यजक्त 
(Responsible Person) 

१ सूर्ना, संर्ार िथा सिन्द्िय जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि प्रिचख जिल्ला अमधकारी, 
२ खोि िथा उद्धार  जिल्ला जस्थि सचरक्षा मनकाहरु सेनानी, प्रहरी नायि उपरीक्षक, स. 

प्रहरी नायि उपरीक्षक 

३ आपिकालीन आिास िथा गैर खाद्य सािग्री  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि/िन्द्त्री 
४ स्िास््य िथा पोषण  स्िास््य कायाुलय स्िास््य अमधकृि 

५ खानेपानी, सरसफाई र स्िच्छिा प्रबद्र्धन  खानेपानी िथा सरसफाइ  मडमभिन कायाुलय नं. १ बैिडी, 
वफल्ड कायाुलय दार् चलुा 

मडमभिन प्रिचख 

६ खाद्य सचरक्षा िथा िीविकोपािनु कृवष ज्ञान केन्द्र, दार् चलुा केन्द्र प्रिचख 

७ आपिकालीन जशक्षा जशक्षा मबकास िथा सिन्द्िय इकाइ ईकाइ प्रिचख  

८ पचनस्थाुपना, पचनमनिुाण िथा प्रबन्द्धगि 
व्यिस्थापन 

जिल्ला सिन्द्िय समिमि जिल्ला सिन्द्िय अमधकारी  

९ संरक्षण जिल्ला प्रशासन कायालुयको सिन्द्ियिा स्थानीय िहिा 
रहेका िवहला विकास शाखाहरु 

शाखा प्रिचख 

१० ििृ िानि शररर िथा पशच पंक्षी व्यिस्थापन जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि प्रिचख जिल्ला अमधकारी 

२.२ आपिकालीन पूििुयारी योिना, २०७८ 

जिषयगत 

के्षत्र 

पूिवतयारी सम्बन्धी गजतजबजधहरु लक्ष्य प्रमुख जिम्मेबार जनकाय  समय अिजध 

सचूना, 

संचाि ििा 

समन्िय 

समन्िय ििा पिूयियािी बैठकको आयोिना गने 

 

आिश्यकिा अनसुाि जिल्ला जिपद ्व्यिथिापन सजमजि िेठ दजेख 

असोिसम्म 

जबजिन्न जबषयगि क्षेर संग सम्बन्धीि 

सिोकाििालािरुको क्षमिा ििा स्रोि नक्साङ्ककन 

गने 

१ पटक जिल्ला जिपद ्व्यिथिापन सजमजि, क्षेरका 

अन्य सदथयिरु 

आषाढ 

DEOC सिलीकिण गने आिश्यकिा अनसुाि जिल्ला जिपद ्व्यिथिापन सजमजि जनिन्िि 

थिानीय िि थििीय जिपद ्व्यिथिापन सजमजि गठन 

गने 

आिश्यकिा अनसुाि जिल्ला जिपद ्व्यिथिापन सजमजि आषाढजिर 

एजककृि सिेक्षण टोली गठन गने १ पटक जिल्ला जिपद ्व्यिथिापन सजमजि आषाढ 

सिेक्षण टोलीलाई अजिमुखीकिण गने १ पटक जिल्ला जिपद ् व्यिथिापन सजमजि,नेपाल 

िेडक्रस सोसाइटी, सामदुाजयक ग्राजमण 

जिकास समाि नेपाल 

आषाढ 

सचूना जिशे्लषण १ पटक जिल्ला जिपद ्व्यिथिापन सजमजि िेष्ठ 

 जिपद व्यिथिापनका लाजग सम्पकय  व्यजि िोक्ने    

थिानीय थििमा आपिकालीन कोष अजिबजृद्धका 

लाजग पिल गने 

आिश्यकिा अनसुाि जिल्ला जिपद ्व्यिथिापन सजमजि जनयजमि रुपमा 



35 

 

पिूयसचूना प्रणालीको थिापना 

गने 

१ पटक,  उच्च 

िोजखममा ििकेा 

क्षेरिरुमा 

जिल्ला जिपद ् व्यिथिापन सजमजि, नेपाल 

सेडक्रस सोसाइटी, सामदुाजयक ग्राजमण 

जिकास समाि नेपाल 

आषाढ 

प्रिािकािी प्रजिकाययका लागी सामग्री िण्डािण गनय 

समन्िय गने 

आिश्यकिा अनसुाि जिल्ला जिपद ् व्यिथिापन सजमजि, नेपाल 

िेडक्रस सोसाइटी 

िेष्ठ/आषाढ 

िनचेिनामलूक गजिजबजधिरु संचालन गने आिश्यकिा अनसुाि जिल्ला जिपद ् व्यिथिापन सजमजि, यस 

क्षेरका सबै सदथयिरु 

जनयजमि रुपमा 

अनगुमन टोली गठन १ पटक जिल्ला जिपद ्व्यिथिापन सजमजि आषाढ 

बिुक्षेरीय प्रािजम्िक दुि्ि लेखािोखा  (MIRA) 

को लाजग आिश्यक पने सबै पिूयियािीिरु 

थियंसेिकिरुको टोली गठन, िालीम संचालन, 

आिश्यक 

१ पटक जिल्ला जिपद ्व्यिथिापन सजमजि आषाढ 

फािामिरुको ियािी गने ि अन्य जबषयगि क्षेरलाई 

समेि गनय लगाउने 

   

सजमक्षा बैठकको आयोिना गने २ पटक जिल्ला जिपद ् व्यिथिापन सजमजि, नेपाल 

िेडक्रस सोसाइटी 

असोि, फागनुु 

जिपद ्पिूयियािी ििा प्रजिकायय योिना अद्यािजधक 

गनयका लाजग बैठक गने 

आिश्यकिा अनसुाि प्रत्येक िषय प्रत्येक िषय 

खोि ििा 

उद्धाि 

समन्िय बैठकको आयोिना गने, खलुा क्षेरिरु 

िोक्ने 

३ पटक जिल्ला जिपद ् व्यिथिापन सजमजिको 

समन्ियमा नेपाली सेना, जिल्ला प्रििी 

कायायलय, सशस्त्र प्रििी बल 

आषाढ दजेख 

िार सम्म 

खोि ििा उद्धािको लाजग QRT गठन गने उच्च िोजखममा ििकेा 

गा.पा. ििा न.पा.िरु ि 

जिससमा १ पटक 

नेपाली सेना, जिल्ला प्रििी कायायलय, 

सशस्त्र प्रििी बल 

िेष्ठ 

खोि ििा उद्धाि  िालीम संचालन गने ५० िना आषाढ आषाढ 

प्रािजमक उपचाि काययदल गठन गने प्रत्येक गा.पा. ि न.पा.मा  

१ पटक 

नेपाल िेडक्रस सोसाइटी आषाढ 

प्रािजमक उपचाि िालीम संचालन गने ५० िना नेपाल िेडक्रस सोसाइटी ि थिाथ्य 

कायायलय 

आषाढ 

खोि ििा उद्धाि सामग्री िण्डािण गने १ पटक जिल्ला जिपद ्व्यिथिापन सजमजि, नेपाली 

सेना जिल्ला प्रििी कायायलय, सशस्त्र प्रििी 

बल 

आषाढ 

सिुजक्षि थिानको पजिचान गने १४ पटक जिल्ला जिपद ्व्यिथिापन सजमजि, नेपाली 

सेना जिल्ला प्रििी कायायलय, सशस्त्र प्रििी 

बल, 

िेष्ठ जिर 

पिूय अभ्यास गने २ पटक नेपाली सेना, जिल्ला प्रििी कायायलयको 

नेितृ्िमा सशस्त्र प्रििी बल 

आषाढ, माघ 

आपिकाली

न आिास 

ििा गैि 

खाद्य सामग्री 

 

 

 

समन्िय बैठकको आयोिना गने आिश्यकिा अनसुाि नेपाल िेडक्रस सोसाइटी, 

सिुक्षा जनकाय 

जनयजमि रुपमा 

सिोकाििालािरुको क्षमिा ििा स्रोि नक्साङ्कन 

गने 

१ पटक नेपाल िेडक्रस सोसाइटीका सदथयिरु आषाढ 

जिपद्बाट प्रिाजिि परििािका लाजग गैि खाद्य 

सामग्रीको िण्डािण गने 

कजम्िमा २०० 

परििािका लाजग 

नेपाल िेडक्रस सोसाइटी आषाढ 

Strategic Location मा गोदाम घिको 

थिापना/जनमायण गिी व्यिथिापन गने 

जिल्ला सदिमकुाममा 

एक ििा िोजखमयिु 

नेपाल िेडक्रस सोसाइटी, सामदुाजयक 

ग्राजमण जिकास समाि नेपाल, जिपदक्ो 

क्षेरमा काम गने अन्य NGO/INGO िरु 

िेष्ठ दजेख 

असोिसम्म  
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क्षेरका िीन गा.पा.ि 

न.पा.िरु 

पिूय सचूना संिाल गठन गिी पूिय सचूना प्रणालीलाई 

प्रिािकािी बनाउने 

१ पटक नेपाल िेडक्रस सोसाइटी, सामदुाजयक 

ग्राजमण जिकास समाि नेपाल 

आषाढ 

जिल्लामा पिूय सचूना प्रणालीको लेखािोखा गने  १ पटक सामदुाजयक ग्राजमण जिकास समाि नेपाल िेष्ठ दजेख 

आषाढसम्म 

िोजखमयिु थिानीय ििको आिश्यकिा अनुसाि 

आपिकालीन सामग्री सियोग 

१ पटक नेपाल िेडक्रस सोसाइटी िेष्ठ दजेख 

असोि सम्म 

आपिकालीन आिासको लाजग आिश्यक स्रोि, 

साधन ििा सामग्रीका व्यिथिापन गने 

आिश्यकिा अनसुाि नेपाल िेडक्रस सोसाइटी जनयजमि रुपमा 

िािि कोष बजृद्ध गनय अजियान संचालन गने । जनिन्िि नेपाल िेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा, 

जि.स.स जिषयगि कायायलय 

जनयजमि रुपमा 

आपिकालीन आिासको लाजग आिश्यक स्रोि, 

साधन ििा सामग्रीको व्यिथिापन गने । 

आिश्यकिा अनसुाि नेपाल िेडक्रस सोसाइटी, सामदुाजयक 

ग्राजमण जिकास समाि नेपाल, जिपदक्ो 

क्षेरमा काम गने अन्य NGO/INGO िरु 

जनयजमि रुपमा 

थियंसेिकिरुको िािि टोली गठन गिी 

अजिमखुीकिण गने 

१ पटक नेपाल िेडक्रस सोसाइटी आषाढ  

थिाथ्य ििा 

पोषण 

समन्िय बैठकको आयोिना गने १ पटक थिाथ्य कायायलय िेष्ठ, आषाढ, 

श्रािण 

सिोकाििालािरुको क्षमिा ििा स्रोि नक्साङ्कन 

गने 

१ पटक थिाथ्य कायायलय, सदथयिरु आषाढ 

जिल्ला थििमा RRT गठन गिी अजिमखुीकिण गने १ पटक थिाथ्य कायायलय िेष्ठ 

Health cluster बैठकलाई जनयजमििा जदने १ पटक थिाथ्य कायायलय आषाढ, मंजसि 

जकशोि जकशोिीिरुको लाजग यिुा मैरी प्रिनन 

थिाथ्य सेिा पिामशय ििा सचूनािरु उपलब्ध 

गिाउने । 

जनिन्िि थिाथ्य कायायलय  

थिाथ्य संथिा ब्यिथिापन सजमजिको S/GVB  

प्रिाजिििरु लाई सेिा प्रदान ि प्रजिकायय योिना 

बनाउन क्षमिा जिकास 

 थिाथ्य कायायलय  

उपक्षेरीय अथपिाल ि जिल्ला थिाथ्यको 

आपिकालीन योिना 

जनमायण/अध्यािजधक गने 

१ पटक जिल्ला अथपिाल िेष्ठ 

समदुायथििीय जिपद ् प्रजिकायय टोली गठन गिी 

अजिमखुीकिण गने 

१ पटक थिाथ्य कायायलय  

कजम्िमा उच्च िोजखममा ििकेा RRT/CRRT 

गा.पा. ि न.पा. िरुमा समेि गठन गिी 

अजिमखुीकिण गने, dieting सम्िन्धी सचेिना 

बढाउने 

न.पा.ि अन्य 

िोजखमयिु गा.पा.िरु 

थिाथ्य कायायलय िेष्ठ 

सम्िाव्य प्रकोपको िोकिाम ििा जनयन्रणका लाजग 

आिश्यक पने स्रोि साधनको नक्साङ्कन गने 

थिाथ्य संथिािरुमा Buffer Stock िाख्ने 

इलाका थििीय थिाथ्य 

केन्रिरुमा 

थिाथ्य कायायलय जनयजमि रुपमा

  

आपिकालीन अिथिाका लाजग आिश्यक औषधी 

िण्डािण गने 

जिल्ला थििमा 

आिश्यकिा अनसुाि 

थिाथ्य कायायलय जनयजमि रुपमा
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थिाथ्य जशजिि संचालन गनय आिश्यक पने सिुजक्षि 

थिानको छनौट ििा सामग्रीिरुको व्यिथिापन गने 

आिश्यकिा अनसुाि थिाथ्य कायायलय, थिाथ्य, अन्य 

सदथयिरु 

आषाढ 

िाल जिश्वव्यापीरुपमा फैजलििकेो कोजिड-१९ का 

जिजिन् न िरेियन्टिरुको िोकिाम गनय जिल्लाका 

जिजिन् न थिानीय िििरुमा कोजिड जनयन्रण 

सम्बन्धी िनचेिना फैलाउने ििा आिश्यकिा 

अनसुाि परिक्षणको दायिा बढाउने  

आिश्यकिा अनसुाि थिाथ्य कायायलय, थिाथ्य, अन्य 

सदथयिरु, थिानीय िििरु 

जनयजमि रुपमा 

FCHVs परिचालन काययक्रमिरु संचालन गने आिश्यकिा अनसुाि थिाथ्य कायायलय, सामदुाजयक ग्राजमण 

जिकास समाि नेपाल 

जनयजमि रुपमा

  

जिल्ला अथपिालको आपिकालीन योिना 

जनमायण/अद्यािजधक गने 

१ पटक थिाथ्य कायायलय िेष्ठ 

खानेपानी, 

सिसफाई 

ि थिच्छिा 

प्रबर्धन 

समन्िय बैठकको आयोिना गने ४ पटक RM/M-WASH-CC िेष्ठ दजेख िार 

सम्म 

सिोकाििालािरुको क्षमिा ििा स्रोि नक्साङ्कन 

गने 

१ पटक RM/M-WASH-CC िेष्ठ 

िोजखमपणूय क्षेरको पजिचान ििा क्षमिाको 

जिशे्लषण गने 

१ पटक WASH Cluster Members आषाढ 

खानेपानी, सिसफाई ि थिच्छिा प्रबर्धनका सामग्री 

ििा स्रोिको व्यिथिा गने 

१ पटक WASH Cluster Members आषाढ 

जिल्ला थििमा गठन गिी अजिमखुीकिण गने १ पटक RM/M-WASH-CC िेष्ठ  

कजम्िमा उच्च िोजखममा ििकेा गा.पा. ि न.पा. 

िरुमा समेि QRT गठन गिी अजिमुखीकिण गने 

९ पटक RM/M-WASH-CC आषाढ 

खानेपानी, सिसफाई ि थिच्छिा प्रबर्धन सम्बन्धी 

िनचेिनामलुक गजिजबजधिरु संचालन गने 

३ पटक WASH Cluster 

Members 

िेष्ठ दजेख िार 

सम्म 

उच्च िोजखममा ििकेा गा.पा. ि न.पा.िरुमा 

थियंसेिकिरुको टोली गठन गिी खानेपानी, 

सिसफाई ि थिच्छिा प्रबर्धन सम्बन्धी िालीम 

संचालन गने 

१ पटक RM?M-WASH-CC, खानेपानी ििा 

सिसफाइ  जडजििन कायायलय नं. १ बैिडी, 

जफल्ड कायायलय दाचुयला, CRDS-Nepal, 

NRCS & other NGOs 

आषा 

RM-WASH-CCलाई सजक्रय बनाउन 

अजिमखुीकिण गिी जिम्मेिािी जदने 

१ पटक RM/M-WASH-CC आषा 

खाद्य सिुक्षा  

ििा 

िीजिकोपािय

न 

समन्िय बैठकको आयोिना गने आिश्यकिा अनसुाि कृजष ज्ञान केन्र, बैिडी आषाढ, श्रािण 

ि िार 

आपिकालीन अिथिामा आिश्यक पने ियािी 

खाना ििा खाद्य सामग्रीको परिमाणको आँकलन 

गने 

आिश्यकिा अनसुाि कृजष ज्ञान केन्र, बैिडी, उद्योग बाजणज्य 

संघ, सामदुाजयक ग्राजमण जिकास समाि 

नेपाल ि अन्य ईच्छुक ब्यजि ि संथिािरु, 

जशक्षाका लागी खाध परियोिना 

आषाढ, श्रािण 

ि िार 

सिोकाििालािरुको क्षमिा अजििजृद्ध गने आिश्यकिा अनसुाि कृजष ज्ञान केन्र, दाचुयला आषाढ, श्रािण 

स्रोि नक्साङ्ककन गने आिश्यकिा अनसुाि कृजष ज्ञान केन्र, दाचुयला, सामदुाजयक 

ग्राजमण जिकास समाि नेपाल 

िार 

उच्च िोजखमपणूय गा.पा.िरुको नक्साङ्कन गने  कृजष ज्ञान केन्र, दाचुयला, सामदुाजयक 

ग्राजमण जिकास समाि नेपाल 

आषाढ, श्रािण 

ि िार 
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िलिाय ु परिबियनबाट खाद्य सिुक्षा ििा 

िीजिकोपाियन क्षेरमा पने असि बािे अजिमखुीकिण 

संचालन गने ििा परििजियि िलिायकुा लाजग 

उपयिु बालीिरुको जसफारिस ििा प्रचाि गने 

 कृजष ज्ञान केन्र, दाचुयला, जिल्ला पश ुसेिा 

कायायलय, सामदुाजयक ग्राजमण जिकास 

समाि नेपाल, ि अन्य ईच्छुक गैि सिकािी 

संथिािरु 

आिश्यकिा 

अनसुाि 

खाद्य सामग्री िण्डािणका लाजग थिान ििा 

गोदामको छनौट गने 

१ पटक उद्योग िाजणज्य संघ, नेपाल खाद्म 

संथिानका जडपोिरु 

आषाढ 

आपिकाली

न 

जशक्षा 

समन्िय बैठकको आयोिना गने २ पटक जिल्ला जशक्षा जबकास ििा समन्िय इकाई आषाढ, चैर 

सिोकाििालािरुको क्षमिा ििा स्रोि नक्साङ्ककन 

गने 

२ पटक जिल्ला जशक्षा जबकास ििा समन्िय इकाई, 

जशक्षा क्षेरका सदथयिरु 

आषाढ ि 

चैरको पजिलो 

िप्ता 

आपिकालीन जशक्षा व्यिथिापन काययदल गठन गिी 

अजिमखुीकिण गने 

१ पटक जिल्ला जशक्षा जबकास ििा समन्िय इकाई य, 

जशक्षा क्षेरका सदथयिरु 

आषाढको 

अजन्िम िप्ता 

कजम्िमा उच्च िोजखममा ििकेा गा.पा.ि न.पा. िरुमा 

मानिीय ििा अन्य स्रोि समेिको िोष्टि ियाि गने 

१ पटक जिल्ला जशक्षा जबकास ििा समन्िय इकाई य, 

जशक्षा क्षेरका सदथयिरु 

िेष्ठको अजन्िम 

िप्ता 

जिद्यालय थििमा िकूम्पीय ििा जिपद ् िोजखम 

न्यनूीकिण सम्बन्धी चेिनामलूक काययक्रम ििा 

गजिजबजधिरु संचालन गने 

६ पटक जिल्ला जशक्षा जबकास ििा समन्िय इकाई य, 

जशक्षा क्षेरका सदथयिरु, स्रोि केन्रिरु, 

जिद्यालयिरु 

बैशाखदजेख 

प्रत्येक दईु 

मजिनामा 

जिपद ् िोजखम न्यूनीकिण सम्बन्धी IEC सामग्री 

जनमायण ि व्यिथिापन गने 

३ थिान जिल्ला जशक्षा जबकास ििा समन्िय इकाई, 

सामदुाजयक ग्राजमण जिकास समाि नेपाल 

आषाढ मसान्ि 

अथिायी रुपमा जबद्यालय संचालन गनयका लाजग 

आिश्यक सामग्री ििा स्रोिको व्यिथिा गने 

१ पटक जिल्ला जशक्षा जबकास ििा समन्िय इकाई य, 

जशक्षा क्षेरका सदथयिरु 

आषाढ 

िकूम्प प्रजििोधात्मक जिद्यालय ििन २ पटक जिल्ला जशक्षा जबकास ििा समन्िय इकाई य, 

जशक्षा क्षेरका सदथयिरु 

दोस्रो ि िेस्रो 

चौमाजसकको 

समयमा 

 जनमायण गनय आिश्यक सचेिनामलूक गजिजबजधिरु 

संचालन गने एिं जनिी क्षेरका िकूम्प प्रजििोधी निुने 

गरि जनमायण िुन लागेका संिचनाको सन्र्दिमा जसटी 

फुक्ने (सम्िजन्धि जनकायमा सचूना जदने) बाल 

अजियन्िािरुको जिकास गने  

   

सबै जिद्यालयिरुलाई आफ्नो जिद्यालयको जिद्यालय 

सधुाि योिनामा अजनिायय रुपमा जिपद ्व्यिथिापन 

योिना समािेश गरि आिश्यक सजमजि गठन गने । 

१ पटक जिल्ला जशक्षा जबकास ििा समन्िय इकाई 

अन्िगयिका जिद्यालयिरुमा 

चैि ि बैशाख 

पनुथिायपन, 

पनुजनयमायण 

ििा सामग्री 

व्यिथिापन 

समन्िय बैठकको आयोिना गने ४ पटक जिल्ला समन्िय सजमजि िेष्ठ, श्रािण, 

काजियक, माघ 

जिल्ला ििा थिानीय थिाजनय सिोकाििालािरुको 

क्षमिा ििा स्रोि नक्साङ्कन गने 

२ पटक जिल्ला समन्िय सजमजि, यस क्षेरका 

सदथयिरु 

असोि 

पनुथिायपन ििा पनुजनयमायणको लाजग थिानको 

पजिचान गने 

१ पटक जिल्ला समन्िय सजमजि आषाढ 

संकटासन्न न.पा. ि गा.पा.को सामाजिक नक्शा 

बनाउने 

१ न.पा.ि २ गा.पा.को 

सजमक्षा गने ि बाँकी  गा. 

पा.ििा न.पा.को 

सामाजिक नक्सांकन गने 

जिल्ला समन्िय सजमजि, यस क्षेरका 

सदथयिरु 

२०७५ को 

आषाढ जिर 

जिपद ् िोजखम न्यनूीकिणलाई थिानीय िि दजेख 

जिकासको योिनामा मलूप्रिािीकिण गने 

सबै थिानीय ििरु जिल्ला समन्िय सजमजि, गा.पा. ि न.पा., 

यस क्षेरका सदथयिरु 

फाल्गनु 
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ित्केका संिचनािरुको पुनथिायपन  ििा 

पनुजनयमायणका लाजग समन्िय गने 

आिश्यकिा अनसुाि जिल्ला समन्िय सजमजि, जिल्ला जिपद ्

व्यिथिापन सजमजि, प्रदशे सिकािसगं 

समन्िय गिी पूिायधाि जिकास कायायलय, 

जडजििन जसचांइ कायायलय, जडजििन सडक 

कायायलय 

जनिन्िि 

आपिकालीन अिथिामा आिश्यक पने औिाि, 

उपकिण ि सामग्रीिरुको व्यिथिापन ििा िण्डािण 

गने 

आिश्यकिा अनसुाि जिल्ला समन्िय सजमजि, सबै थिानीय 

िििरु 

जनिन्िि 

संिक्षण समन्िय बैठकको आयोिना गने आिश्यकिा अनसुाि जिल्ला प्रशासन कायायलयको समन्ियमा 

सबै थिानीय ििका मजिला जबकास शाखा 

जनिन्िि 

सम्िाजिि िोजखम क्षेरको आधाि िेखा सचूना 

(Baseline Information) ििा ि्याङ्क 

संकलन गने 

१ पटक जिल्ला प्रशासन कायायलयको समन्ियमा 

सबै थिानीय ििका मजिला जबकास शाखा 

आषाढ 

जिल्ला ििा गा.पा. ि न.पा. थििमा क्षेरगि 

सदथयिरुको क्षमिा ि स्रोिको पजिचान ििा 

जिशे्लषण गने 

१ पटक जिल्ला प्रशासन कायायलयको समन्ियमा 

सबै थिानीय ििका मजिला जबकास शाखा 

आषाढ 

मजिलािरु ििा अपाङ्गिा िएका व्यजििरुको 

जिपद ् पूियियािी ििा प्रजिकाययको लाजग क्षमिा 

अजिबजृद्ध एिं सचेिनाका काययक्रम संचालन गने 

१ पटक जिपदक्ो समयमा संिक्षणको आिश्यकिा 

पदाय जि.प्रशासन कायायलय दाचुयलासंग 

सम्पकय  गने, सामदुाजयक ग्राजमण जिकास 

समाि नेपाल 

आषाढ  

बालक्लब, आमा समिू ििा अन्य समिूलाई 

लैङ्जगक ििा सामाजिक समाबेशीकिण बािे 

िानकािी गिाई अजधकाि ि जिसंा जबरुद्ध िागरुक 

बनाउन अजिमखुीकिण काययक्रम संचालन गने 

आिश्यकिा अनसुाि जिपदक्ो समयमा संिक्षणको आिश्यकिा 

पदाय जि.प्रशासन कायायलय दाचुयलासंग 

सम्पकय  गने 

जनिन्िि 

जिन्न शािीरिक ििा मानजसक क्षमिा िएका 

व्यजििरु 

१ पटक जिपदक्ो समयमा संिक्षणको आिश्यकिा 

पदाय जि.प्रशासन कायायलय दाचुयलासंग 

सम्पकय  गने]{, गै.स.स. 

आषाढ मजिना 

जिर 

जिपद्बाट प्रिाजिि गियििी ि सतु्केिी मजिला ििा 

बालबाजलकािरुका लाजग आिश्यक सामग्रीिरुको 

िण्डािण गने 

१ पटक जिपदक्ो समयमा संिक्षणको आिश्यकिा 

पदाय जि.प्रशासन कायायलय दाचुयलासंग 

सम्पकय  गने, NRCS, सामदुाजयक ग्राजमण 

जिकास समाि नेपाल 

आषाढ मजिना 

जिर 

संिक्षण सम्बन्धी िनचेिना जिथिाि गने आिश्यकिा अनसुाि जिल्ला प्रशासन कायायलयको समन्ियमा 

सबै थिानीय ििका मजिला जबकास शाखा 

आषाढदजेख 

IEC/BCC सामग्रीको जनमायण ि जबििण गने आिश्यकिा अनसुाि जिपदक्ो समयमा संिक्षणको आिश्यकिा 

पदाय जि.प्रशासन कायायलय दाचुयलासंग 

सम्पकय  गने,  सामदुाजयक ग्राजमण जिकास 

समाि नेपाल 

असोि 

संिक्षण सिाल ििा काननूी उपचािका लाजग 

सचेिना काययक्रम संचालन गने 

आिश्यकिा अनसुाि जिपदक्ो समयमा संिक्षणको आिश्यकिा 

पदाय जि.प्रशासन कायायलय दाचुयलासंग 

सम्पकय  गने 

जनयजमि 

रुपमा 
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 सम्िाजिि िोजखममा पनयसक्ने िेष्ठ नागरिक, गियििी 

मजिला, बालबाजलका ििा अपाङ्गिा िएका 

समिूलाई आपिकालीन अिथिाबािे 

अजिमखुीकिण गने 

१ पटक जिपदक्ो समयमा संिक्षणको आिश्यकिा 

पदाय जि.प्रशासन कायायलय दाचुयलासंग 

सम्पकय  गने, सकल्प, मजिला सशजिकिण 

संिाल नेपाल, ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला सघं 

NRCS,  CRDS-Nepal & other 

NGOs, Wide Nepal 

आषाढ मजिना 

जिर 

अनगुमनको लाजग काययदल गठन गिी 

अजिमखुीकिण काययक्रम संचालन गने 

१ पटक जिपदक्ो समयमा संिक्षणको आिश्यकिा 

पदाय जि.प्रशासन कायायलय दाचुयलासंग 

सम्पकय  गने 

आषाढ मजिना 

जिर 

२.३ आपिकालीन प्रमिकाय ुयोिना २०७८ 

विषयगि क्षते्र प्रमिकाय ुसम्बन्द्धी गमिमबमधहरु प्रिचख जिम्िेिार मनकाय सिय अिमध 

सूर्ना, 
संर्ार िथा 
सिन्द्िय 

आपिकालीन सिन्द्िय बैठक गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि विपद्को घटना भएको 
२४ घण्टा मभत्र 

सूर्ना संकलन र पररजस्थमिको अद्यािमधक गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, मबषयगि 
क्षेत्रका  अगचिा मनकायहरु 

मभत्र ३ देजख ददन मभत्र 

स्थानीय साधन र स्रोिको समिक्षा गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, मबषयगि 
क्षेत्रका  अगचिा मनकायहरु 

३ ददन मभत्र 

सिेक्षण टोली पररर्ालन गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, मबषयगि 
क्षेत्रका  अगचिा मनकायहरु 

३ ददन मभत्र 

सिेक्षणका आधारिा काय ु योिना बनाई 
कायाुन्द्ियन गने 

जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, मबषयगि 
क्षेत्रका  अगचिा मनकायहरु 

एक हप्ता मभत्र 

विपद् सूर्ना केन्द्रलाई सकृय बनाउने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन  समिमि मनरन्द्िर 

संकमलि ि्याङ्कको विश्लषेण र सम्प्रषेण गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि आिश्यकिा अनचसार 

आपिकालीन िानिीय सहयोगका  लामग सबै 
क्षेत्रगि अगचिा िथा सदस्य  मनकाय/संस्थाहरुलाई 
सकृय बनाउन े

जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि आिश्यकिा अनचसार 

मनयमिि रुपिा मनरीक्षण िथा अनचगिन गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि विपद्को अिस्थािा 
मनरन्द्िर 

मबमभन्न िानिीय िथा दाि ृमनकाय िथा संस्थाहरुसंग  
सिन्द्िय गने 

जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, मबषयगि 
क्षेत्रका  अगचिा मनकायहरु 

विपद्को अिस्थािा 
मनरन्द्िर 

समिक्षा बैठक गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि आपिकालीन अिस्थािा 
आिश्यकिा 

खोि उद्धार आपिकालीन सिन्द्िय बैठक गने जिल्ला प्रशासन कायाुलय घटना घटेपमछ 

प्रभाविि स्थलको पवहर्ान र प्राथमिकिा मनधाुरण 
गने 

नेपाली  सेना, जिल्ला प्रहरी कायाुलय,  सशस्त्र प्रहरी 
बल, र िािहिका  मनकायहरु 

घटना घटेपमछ ित्काल 

आिश्यक खोि िथा उद्धार सािग्रीको एवकन गने 
र आिश्यक सहयोग िचटाउन े

नेपाली  सेना ,जिल्ला प्रहरी कायाुलय,  सशस्त्र 
प्रहरी िल,  स्िास््य कायाुलय, NRCS, 

NGO/INGO 

घटना घटेपमछ ित्काल 

खोि िथा उद्धार कायदुललाई पररर्ालन गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि घटना घटेपमछ ित्काल 

असचरजक्षि िथा विस्थावपिहरुलाई सचरजक्षि स्थानिा 
स्थानान्द्िरण गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलय, नेपाली सेना, जिल्ला 
प्रहरी कायाुलय, सशस्त्र प्रहरी  बल, NRCS 

घटना घटेपमछ ित्काल 

प्राथमिक उपर्ार कायदुललाई पररर्ालन गने स्िास््य कायाुलय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी घटना घटेपमछ ित्काल 

आिश्यकिा अनचसार किाण्ड पोष्टको स्थापना गने जिल्ला प्रशासन कायाुलय, नेपाली सेना, नेपाल 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी  बल, नेपाली सेना 

आिश्यक भए 

िचनसचकै  बेला 
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राहि सािग्री मबिरणिा आिश्यक सहयोग गने नेपाली सेना,जिल्ला प्रहरी कायाुलय, सशस्त्र प्रहरी 
बल, सरोकारिाला सबै 

घटना घटेपमछ ित्काल 

समिक्षा बैठक गने नेपाली सेना, जिल्ला प्रशासन कायाुलय, जिल्ला 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, 

आिश्यकिा अनचसार 

आपिकालीन 
आिास िथा 
गैर  खाद्य 
सािग्री 

आपिकालीन सिन्द्िय बैठक गने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ३ ददन मभत्र 

Local level DDMC, DDRT िथा CERT  
पररर्ालन गरी क्षमि िथा आिश्यकिा पवहर्ान गने 

DDMC, NRCS ७ ददन मभत्र 

प्रभाविि पररिारहरुलाई आिश्यकिा  अनचसार राहि 
सािग्री मबिरण गने 

DDMC, NRCS ३ ददन मभत्र 

सचरजक्षि स्थानिा अस्थायी आिास  मनिाुण िथा 
आिश्यक थप सािग्रीको व्यिस्थापन गने 

DDMC, NRCS, Cluster Members १५ ददन मभत्र 

विस्थावपि पररिारहरुको वििरण ियार  गने DDMC, NRCS १५ ददन मभत्र 

मबमभन्न िानिीय िथा दाि ृमनकायहरु  संग सिन्द्िय 
गरी थप राहि सािग्री  िचटाउन े

DDMC, NRCS, Cluster Members १ िवहना मभत्र 

समिक्षा बैठक गने NRCS आपिकालीन अिस्थािा 
मनयमिि 

स्िास््य िथा 
पोषण 

आपिकालीन पररजस्थमिको विश्लषेण  गने स्िास््य कायाुलय ३ ददन मभत्र 

स्ियंसेिकहरु िथा RRT पररर्ालन गने स्िास््य कायाुलय २४ घण्टा मभत्र 

स्िास््य जशविर संर्ालन गने स्िास््य कायाुलय आिश्यकिा अनचसार 

कच पोवषि बालबामलका, गभिुिी िथा  सचत्केरी 
िवहलाको पवहर्ान गरी  Supplementary Feeding 
को व्यिस्था  गने 

स्िास््य कायाुलय,  WFP, NGO/INGO हरु आिश्यकिा अनचसार 

िनोसािाजिक परािश ुसेिा उपलब्ध गराउने स्िास््य कायाुलय, NRCS आिश्यकिा अनचसार 

यौन िथा लैंमगकिािा आधाररि  वहंसा  प्रभावििको 
स्िास््य उपर्ार  िनोसािाजिक परािश ु सेिा 
उपलब्ध गराउन े (Adolescent Sexual 

Reproductive Health services and Information) 

स्िास््य कायाुलय आिश्यकिा अनचसार 

गभिुिी र सचरजक्षि प्रसूमि सेिा िथा पररिार मनयोिन 
सेिा संर्ालन गने 

स्िास््य कायाुलय,  RRT आिश्यकिा अनचसार 

रोगहरु मनयन्द्त्रणका लामग कायकु्रिहरु संर्ालन 
गने 

स्िास््य कायाुलय,  RRT आपिकालीन अिस्थािा 
मनयमिि 

मनयमिि खोप सेिा संर्ालन गने स्िास््य कायाुलय, RRT मनयमिि रुपिा 
एम्बचलेन्द्स, स्िेर्र िथा अन्द्य  साधनहरुको व्यिस्था 
गने 

स्िास््य कायाुलय,  NRCS घटना घटेपमछ िचरुन्द्ि 

स्िास््य जशक्षा कायकु्रि संर्ालन गने स्िास््य कायाुलय आपिकालीन अिस्थािा 
मनयमिि रुपिा 

समिक्षा बैठक गने स्िास््य कायाुलय आपिकालीन अिस्थािा 

खानेपानी, 
सरसफाइ र 
स्िच्छिा 
प्रबद्र्धन 

आपिकालीन सिन्द्िय बैठक गने RM/M-WASH-CC मनयमिि ३ ददन मभत्र 

सूर्ना संकलन िथा विपद्को  पररजस्थमिलाई 
अद्यािमधक गने 

RM/M-WASH-CC ७ ददन मभत्र 

स्ियंसेिकहरु िथा पररर्ालन गने RM/M-WASH-CC QRT ३ ददन मभत्र 

विपद्बाट प्रभाविि/विस्थावपिहरु लाई स्िास््य, 

सरसफाई िथा स्िच्छिा  प्रबद्र्धनसंग सम्बजन्द्धि 
सािग्रीहरु  वििरण गने 

RM/M-WASH-CC, Cluster Members,  
खानेपानी िथा सरसफाई मडमभिन कायाुलय 

 

७ ददन मभत्र 
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अस्थायी बासस्थानिा शौर्ालय, खानेपानी िथा 
फोहर व्यिस्थापनका लामग आिश्यक काय ु गने 

खानेपानी िथा सरसफाई मडमभिन कायाुलय, 

NRCS, WASH Cluster Members 

१५ ददन मभत्र 

भजत्कएका खानेपानी संरर्नाको िििु संभार गरी 
संर्ालनिा ल्याउन े

खानेपानी िथा सरसफाई मडमभिन कायाुलय , 

Local Level 

३ िवहना मभत्र 

स्िास््य, सरसफाई िथा स्िच्छिा  प्रबद्र्धन 
सम्बन्द्धी रे्िनािूलक कायकु्रिहरु संर्ालन गने 

WASH Cluster Members ४ िवहना सम्ि 

समिक्षा बैठक गने खानेपानी िथा सरसफाई मडमभिन कायाुलय आपिकालीनअिस्थािा 
खाद्य सचरक्षा  
िथा 
िीविकोपािनु 

आपिकालीन सिन्द्िय बैठक गने कृवष ज्ञान केन्द्र,बैिडी, वफल्ड कायाुलय, दार् चलुा ३ ददन मभत्र 

स्थानीय स्रोि साधनको समिक्षा गने जिल्ला खाद्य सचरक्षा संिाल ३ ददन मभत्र 

सूर्ना संकलन िथा विपद्को पररजस्थमिको विश्लषेण 
गने 

जिल्ला खाद्य सचरक्षा संिाल ३ देजख ५ मभत्र 

सरोकारिालाहरु संग सिन्द्िय गरी ियारी खाना 
वििरणका लामग पहल  गने 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र उद्योग बाजणज्य संघ ३ ददन मभत्र 

सरोकारिालाहरु संग सिन्द्िय गने कृवष ज्ञान केन्द्र,बैिडी, वफल्ड कायाुलय ,दार् चलुा एक हप्ता मभत्र 

स्फेयर िापदण्डिा उल्लेख भए अनचसार खाद्य 
सािग्री वििरणका लामग पहल गने 

कृवष ज्ञान केन्द्र,बैिडी,वफल्ड कायाुलय,दार् चलुा, 
नेपाल रेडक्रस  सोसाइटी, उद्योग बाजणज्य संघ 

 

सरोकारिालाहरु संग सिन्द्िय गरी िीविकोपािनुका 
कायकु्रिहरु संर्ालन गने 

कृवष एलायन्द्स एक िवहना 

समिक्षा बैठक गने कृवष ज्ञान केन्द्र, बैिडी, वफल्ड कायाुलय, दार् चलुा आपिकालीन अिस्थािा 
मनयमिि रुपिा 

आपिकालीन 

जशक्षा 
आपिकालीन सिन्द्िय बैठक गने जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्द्िय इकाई २४ घण्टा मभत्र 

आपिकालीन जशक्षा कायदुल पररर्ालन गने जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्द्िय इकाइ ३ ददन मभत्र 

प्रभाविि विद्यालय र बालबामलकाहरुको सूर्ना िथा 
ि्थाङ्क संकलन गने 

जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्द्िय इकाई,स्रोि  
केन्द्रहरु 

१ हप्ता मभत्र 

अस्थायी अध्ययन केन्द्र संर्ालन गने जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्द्िय इकाइ,जशक्षा 
क्षेत्रका सदस्यहरु, सािचदावयक अध्ययन केन्द्रहरु 

१ हप्ता मभत्र 

प्रभाविि/विस्थावपि बालबामलकाहरुलाई शैजक्षक 
सािग्री उपलब्ध गराउन े

जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्द्िय इकाइु, गा.पा. 
िथा न.पा., स्रोि केन्द्र 

७ देजख १० ददन मभत्र 

सरोकारिालाहरु संग सिन्द्िय गरी विद्यालयिा 
भजत्कएका भौमिक संरर्नाहरुको िभिु सम्भार गने 

जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्द्िय इकाइ, जिल्ला 
सिन्द्िय समिमि, नगरपामलका, गा.पा., गैससहरु 

७ देजख १० ददन मभत्र 
शचरु गने 

समिक्षा बैठक गने जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्द्िय इकाइ आपिकालीनअिस्थािा 
पचनस्थाुपन, 

पचनमनिुाणु 

िथा 
सािग्री 
व्यिस्थापन 

सूर्ना संकलन िथा विश्लषेण गने जिल्ला सिन्द्िय समिमि,सबै स्थानीय िहहरु आिश्यकिा ३ ददन 
मभत्र 

प्रकोपका कारण अिरुद्ध िागहुरु खोल्न प्रयास गने जिल्ला  विपद् व्यिस्थापन समिमि, जिल्ला सिन्द्िय 
समिमि 

२४ घण्टा मभत्र 

क्षमिग्रस्ि भौमिक संरर्नाहरुको ि्याङ्क संकलन 
गने 

जिल्ला सिन्द्िय समिमि एक हप्ता मभत्र 

पचनस्थाुपन िथा पचनमनिुाुणका लामग लाग्न ेस्रोिको 
िापन गरी सो पूमिकुा लामग सरोकारिालाहरुसंग 
सिन्द्िय गरी व्यिस्थापन गने 

जिल्ला सिन्द्िय  समिमि, क्षेत्रका अन्द्य सदस्यहरु एक हप्ता मभत्र 

सराकारिालाहरु संग आिश्यक सिन्द्िय गरी 
पचनस्थाुपन िथा पचनमनिुाुण र पचनलाुभका कायहुरु 
संर्ालन गने 

जिल्ला सिन्द्िय समिमि, प्रदेश सरकारसग 
सिन्द्ियगरी पूिाुधार मबकास कायालुय 

एक िवहना मभत्र 

सचरजक्षि आिासको पवहर्ान गरी पचनमनिुाुण गने जिल्ला सिन्द्िय समिमि, न.पा. िथा गा.पा. एक िवहना मभत्र 
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२.४ विपद् पूििुयारी योिना २०७८ 

कोमभड-१९ कोरोना भाईरस 

क्र 
स 

के गने कवहले गने कहााँ गने कसले गने कस कसको 
सहयोगिा गने 

आिश्यक स्रोि उपलव्ध स्रोि अभाि िा फरक 

आपिकालीन अिस्थािा प्रमिकाय ु गन ु आिश्यक 
पने औिार, उपकरण िथा सािग्रीहरुको 
व्यिस्थापन गने 

जिल्ला सिन्द्िय समिमि, नगरपामलका िथा 
गाउाँपामलका 

३ ददन मभत्र 

समिक्षा बैठक गने  आपिकालीन अिस्थािा 
आिश्यकिा अनचसार 

आपिकालीन सिन्द्िय बैठकको आयोिना गने जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्द्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 

विपद् पिाि िचरुन्द्ि 

बाल िैत्री ठाउाँ िथा िनोसािाजिक परािश ु सेिा 
केन्द्रको स्थापना गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्द्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा, स्िास््य 
कायाुलय,जशक्षा मबकास िथा सिन्द्िय इकाई, 

NRCS 

एक हप्ता मभत्र 

िनोसािाजिक परािश ुसेिा उपलब्ध गराउने जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्द्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखो, स्िास््य 
कायाुलय,अन्द्य गै.स.स.हरु NRCS 

आिश्यकिा अनचसार 

बाल संरक्षण, सािाजिक विभेद, लैंमगक िथा िवहला 
वहंसा िस्िा कायकुो मनयमिि अनचगिन गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्द्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 

आिश्यकिा अनचसार 

आिश्यकिा अनचसार मबमभन्न सरे्िना कायकु्रिहरु 
संर्ालन गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्द्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 

आिश्यकिा अनचसार 

प्रभाविि क्षेत्रिा िवहला वहंसा, लैवङ्गक विभेद, 

एर्.आइ.भी.एड्स रोकथािका लामग न्द्द्यख  कोषको 
व्यिस्था गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्द्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखो, स्िास््य 
कायाुलय, अन्द्य गैससहरु,स्थानीय िहहरु 

मनयमिि रुपिा 

िानिीय सहयोगको अनचगिनका लामग टोली गठन 
गरी पररर्ालन गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्द्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 

एक हप्ता मभत्र 

यौन िथा लैंमगक वहंसा प्रभावििहरुका लामग 
आपिकालीन आिास र स्िास््य क्षेत्र संगको 
सिन्द्ियिा िवहला िथा िालबामलकाहरुका लामग 
सचरजक्षि आिास र सचरजक्षि सचत्केरी गराउने ठाउाँको 
छनौट िथा मनिाणु गने र आिश्यकिा अनचसार 
पचनस्थाुपन गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्द्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 

विपदको अिस्थािा 
िचरुन्द्ि 

विपद्को सियिा हचने िवहला बालबामलकाहरुको 
बेर्विखन िथा ओसारपसारलाई िध्यनिर गरी 
सरे्िनाका कायकु्रि संर्ालन गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्द्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा,सचरुक्षा 
मनकायहरु, 

आपिकालीन अिस्थािा 

समिक्षा बैठक गने जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्द्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 

आपिकालीन अिस्थािा 
मनयमिि 

दीघकुामलन िीविकोपािनुको लामग विमभन्न 
सीपिचलक िामलि िथा अनचदानको व्यिस्था गने  

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्द्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 

मनयमिि रुपिा 
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१ पूिसुिकुिा 
अपाउने,  

मनरन्द्िर गने सम्भाविि 
सबै ठाउाँिा 

स्िास््य कायाुलय, 
स्थानीय िह, जिल्ला 
कोमभड-१९ संकट 
व्यिस्थापन केन्द्र  

सरोकारिालाहरु 
सबै 

संघीय सरकार, 
प्रदेश सरकार 
र स्थानीय िह 

  

२ पररक्षणको 
दायरा बढाउने 

मनरन्द्िर गने सम्भाविि 
सबै ठाउाँिा 

स्िास््य कायाुलय, स्थानीय िह, 
जिल्ला कोमभड-
१९ संकट 
व्यिस्थापन केन्द्र, 

संघीय सरकार, 
प्रदेश सरकार 
र स्थानीय िह 

सीिीि श्रोि 
भएको 

 

३ आईसोलेशन 
कक्षको 
व्यिस्थापन 

मनरन्द्िर गने सबै स्थानीय 
िहहरुिा 

स्थानीय िहहरु, संघीय सरकार, 
प्रदेश सरकार र 
अन्द्य 
सरोकारिालाहरु 

संघीय सरकार, 
प्रदेश सरकार 
र अन्द्य 
सरोकारिालाह
रु 

 मिाकाली न.पा.ल े५० 

सैयाको 

आईसोलेशनको 

व्यिथिापन िएको 

अन्द्य स्थानीय 
िहिा आिश्यक 
रहेको ।  

 शैल्यजशखि न.पा.ले 

५० सैयाको अजक्सिन 

सुजिधा सजििको 

आईसोलेशन सेन्टि 

जनमायण 

 माजलकािुयन गा.पा.मा 

५ शैयाको कोजिड 

अथपिाल जनमायण 

िएको 

 माजलकािुयन गा.पा.मा 

५ शैयाको आईसोलेशन 

सेन्टि जनमायण िएको 
 मामाय गा.पा.ल े१५ 

शैयाको अथिायी 

कोजिड अथपिाल 

जनमायण िएको 

 लेकम गा.पा.ले 

अथिायी कोजिड 

अथिपाल ५० सयैाको 

जनमायण गिेको, २ िना 

थटाफ नसयको व्यिथिा 

 व्याँस गा.पा.मा १० 

शैयाको आईसोलेशन 

सेन्टि जनमायण िएको 

 दिुु ँगा.पा.मा ७ शैयाको 

थिाथ्य चौकी जिजकला 

ि ७ शैयाको धािी पाटा 

मा.जि. धािीमा 

आईसोलेशन सेन्टि 

जनमायण िएको 

 नौगाड गा.पा.मा १५ 

शैयाको आईसोलेशन 

सेन्टि जनमायण िएको 

४ एम्बचलेन्द्स 
व्यिस्थापन 

       

५ कोमभड 
विरािीको 
स्िास््य 
उपर्ारिा 
सहयोग 

       

६ शि 
व्यिस्थापन  
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विपद (बाढी, पवहरो) 
क्र 
स 

के गने कवहले गने कहााँ गने कसले गने कस कसको सहयोगिा 
गने 

आिश्यक 
स्रोि 

उपलव्ध स्रोि अभाि िा फरक 

१ पूिसूुर्ना 
प्रणालीको 
विकास 

िल िथा िौसि 
विज्ञान विभागिा 
२०७३ सालिा नै 
आिश्यक 
उपकरणका लामग 
अनचरोध गरर पठाएको 

प्रभाविि 
गा.पा.िा 

जिल्ला 
प्रशासन 
दार् चलुा 

जि.वि.व्य.समिमि,ने.रे.
स. जिल्ला िन िथा 
अन्द्य संघसंस्थाहरु 

सचर्ना 
प्रणाली 

एफ. एि., स्थामनय 
पत्रपत्रीका 

सिै ठाउाँिा 
उपलव्ध हचन 
नसक्ने 

२ संकटामभिचख 
के्षत्र पवहर्ान 
िथा सचरजक्षि 
स्थानको छनौट 

िेष्ठ िवहनाको दोस्रो 
हप्तािाट 

प्रभाविि 
गा. पा.िा 

जि.वि.व्य. 
समिमि,  जि. 
स्िास््य, 
जि.खानेपानी 

स्थामनय गाउाँपामलका, 
क्लब, नेपाल प्रहरी, 
सशस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाली सेना 

स्रोिको 
पवहर्ान 
िथा पूि ु
ियारी 

साििुमनक 
ठाउाँहरु भएको 

पूि ुयोिना िथा 
ियारी नभएको 

३ स्िास््य 
सािग्रीको 
व्यिस्थापन र 
िनशजक्तको 
छनौट 

िेष्ठ िवहना मभत्र प्रभाविि 
गाउाँ 
पामलकािा 

 सरकारी मनकाय िथा 
गैरसरकारी संघ 
संस्थाहरु 

स्िास््य 
किी िथा 
औषमध 

जिल्लाका सिै 
गा.पा.र न.पा.िा 
स्िास््य संस्था 
िथा स्िास््यकिी 
रहेको 

भौगोमलक 
विकटिाका कारण 
ित्काल सेिा 
प च¥याउन नसवकने 

४ उद्धार सािाग्री 
िथा 
िनशजक्तको 
व्यिस्थापन 

िेष्ठमभत्र प्रभाविि 
गाउाँ 
पामलकािा 

जि.वि.व्य. 
समिमि 

जिल्ला प्रशासन, 

ने.रे.सो., नेपाल 
प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी बल 
र नेपाली सेना,  

दक्ष 
िनशजक्तको 
व्यिस्थापन,

सिचदायलाई 
सरे्मिकरण 

ने.रे.सो. संग २० 
िना र सशस्त्र 
प्रहरी संग ३ िना 
िामलि प्राप्त 
िनशजक्त 

जिल्लाको विगििा 
आएको विपदको 
ि्यांक हेदा ुयो 
िनशजक्त अपयापु्त 
देजखन्द्छ 

५ पानी िथा 
सरसफाईको 
व्यिस्थापन 

आषाड १५ मभत्र प्रभाविि 
गा.पा./ 
न.पा. िा 

जिल्ला 
खानेपानी 

ने.रे.सो., जिल्ला जशक्षा 
सिन्द्िय इकाई, 

जि.स.स.िथा स्थामनय 
िह 

खानेपानी 
िथा 
सरसफाई
का लामग 
आिश्यक 
सािग्री 

जिल्ला खानेपानी 
िथा सरसफाई 
स्िच्छिा सिन्द्िय 
समिमि 

अकस्िाि आईपने 
सिस्याका लामग 
आिश्यक सािग्री 
िथा कोषको 
व्यिस्थापन िथा 
योिना नभएको 

६ खाद्य सािग्रीको 
व्यिस्थापन 
िथा भण्डारण 

िेष्ठ िसान्द्ि मभत्र प्रभाविि 
गा.पा./ 
न.पा. िा 

उ.िा.संघ 
दार् चलुा 

ने.रे.सो., जि.स.स., 
गा.पा./ न.पा. िथा 
अन्द्य संघ संस्थाहरु 

खाद्य 
सािग्री 

 आपिकामलन 
अिस्थाका लामग 
खाद्य भण्डारण गने 
व्यिस्था नभएको 

७ आिास िथा 
गैर खाद्य 
सािग्री 

िेष्ठ िसान्द्ि मभत्र प्रभाविि 
गा.पा./ 
न.पा. िा 

ने.रे.सो. उ.िा.संघ, नेपाल 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 
बल र नेपाली सेना 

खाद्य 
सािग्री िथा 
Shelter को 
व्यिस्था 

 आपिकामलन 
अिस्थाका लामग 
खाद्य भण्डारण 
िथा क्िभमिभर्को 
व्यिस्था नभएको  

८ शैजक्षक 
व्यिस्था 

िेष्ठ मभत्र प्रभाविि 
गा.पा./ 
न.पा. िा 

जि. जशक्षा 
सिन्द्िय 
इकाई 

विमभन्न गैर सरकारी 
संघ संस्थाहरु 

   

९ प्रिन्द्ध 
व्यिस्थापन 
(ढचिानी िथा 
भण्डारण) 

िेष्ठ िवहना मभत्र प्रभाविि 
गा.पा./ 
न.पा. िा 

जि.स.स., 
स्थामनय 
गा.पा./न.पा. 

जिल्ला प्रशासन, 

ने.रे.सो.िथा अन्द्य संघ 
संस्थाहरु 

आिश्यक 
सािग्रीको 
व्यिस्था 

 विपदको िेलािा 
आिश्यक पने 
सािग्रीहरुको 
व्यिस्था नभएको 
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१० राहि कोषको 
स्थापना गने 

आषाढ िवहनाको 
पवहलो हप्ता 

प्रभाविि 
गा.पा./ 
न.पा. िा 

ने.रे.सो. जि.वि.व्य.स., जि. 
प्रशासन, जि.स.स., 
गा.पा./ न.पा., अन्द्य 
संघ संस्थाहरु 

कोषको 
व्यिस्थापन 

DDRC िा केवह 
िात्रािा 
राहिकोषको 
व्यिस्था भएका 

 

११ सूर्ना केन्द्रको 
स्थापना गने 

िैशाख प्रभाविि 
गा.पा./ 
न.पा. िा 

DDRC जि.वि.व्य.स.,ने.रे.सो.    

२.५ मबपद्को सियिा गररन ेवक्रयाकलापहरु 

विपद (बाढी पवहरो) 
क्र. 
स. 

के गने कवहले 
गने 

कहााँ गने कसले गने कस कसको सहयोगिा गने आिश्यक 
स्रोि 

उपलव्ध स्रोि अभाि िा फरक 

१ खोि िथा 
उद्धार गने 

ित्काल प्रभाविि 
क्षेत्रिा 

ने.रे.सो. जि.प्रशासन कायाुलय, नेपाल 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाली सेना 

दक्ष िनशजक्त ने.रे.सो. संग २५ 
िना विपद सम्िन्द्धी 
िामलि प्राप्त 
िनशक्ती 

जिल्लाका प्राय 
गा.पा./न.पा.हरुिा 
दक्ष िनशजक्त िथा 
सिचहहरु नहचन च 

२ प्राथमिक 
उपर्ार गने 

उद्धार 
काय ुसंग 
संगै 

सचरजक्षि 
स्थानिा 
ल्याएर 

ने.रे.सो.,जिल्ला 
अस्पिाल र 
स्िास््य 
र्ौकीहरु 

जि.प्र.का., नेपाली सेना नेपाल 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल,  

विमभन्न सरकारी िथा  
गैरसरकारी संघसंस्था 

प्राथमिक 
स्िास््य सेिा 

गा.पा./न.पा.हरुिा 
स्िास््य संस्थाहरु 
रहेका 

भौगोमलक 
विकटिाका कारण 
सियिा उपलव्ध 
नहचन च 

३ ििृ िथा 
घाइिेको 
ि्याङ्क 
संकलन गने र 
केन्द्रीय विपद 
व्य. समिमििा 
पठाउन े

साि ददन 
मभत्र 

प्रकोप 
प्रभाविि 
क्षेत्रिा 

DDMC जि.प्रशासन कायाुलय, 

ने.रे.सो.,जिल्ला स्िास््य 
कायाुलय 

सूर्ना प्रणाली एफ. एि. िथा 
संर्ार िाध्यि 

सिै क्षेत्रिा पहचाँर् 
नहचन च 

४ घाइिेको 
उपर्ार गने 

ित्काल जशविर िथा 
अस्पिाल 
िा 

ने.रे.सो.,जिल्ला 
अस्पिालर 
स्िास््य 
र्ौकीहरु 

जिल्ला प्रशासन कायाुलय, 

जि.स.स. 
िनशजक्त िथा 
स्िास््य 
संस्था 

गा.पा./न.पा.हरुिा 
स्िास््य संस्थाहरु 
रहेको 

विशेष अिस्थािा 
जशविर संर्ालन 
गनचपुरेिा पयाुप्त 
सािग्री नभएको 

५ अस्थायी 
िासस्थानको 
व्यिस्था गने 

उद्धार 
काय ुसंग 
सगै 

विद्यालय 
िथा 
सािजुिनक 
भिन 

जिल्ला सिन्द्िय 
समिमि, ने.रे.सो 

नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी, 
सशस्त्र प्रहरी बल,ने.रे.सो., 
विमभन्न सरकारी िथा 
गैरसरकारी संघसंस्था 

सचरजक्षि स्थान 
िथा 
सेल्टरको 
व्यिस्था 

 जिल्ला विपद् 
व्यिस्थापन समिमि 
संग यस्िो अिस्था 
नरहेको 

६ राहि वििरण 
गने 

ित्काल जशविर 
हरुिा िथा 
आिस्यक 
स्थानिा 

जि.वि.व्य.स., 
ने.रे.सो, . 

उ.िा.संघ, 

जि.खा.पा.कायाुलय, नेपाली 
सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र 
प्रहरी बल 

आिश्यक 
खाद्य िथा 
गैरखाद्य िस्िच 

ने.रे.सो. संग १०० 
पररिारका लागी 
गैरखाद्य िस्िच 
रहेको 

पयाुप्त िात्रािा 
गैरखाद्य िथा खाद्य 
िस्िच िौज्दािको 
रुपिा नरहेको 

७ खानेपानी िथा 
सरसफाइ को 
व्यिस्था गने 

ित्काल जशविर 
हरुिा 

खानेपानी िथा 
सरसफाइ  
मडमभिन 
कायाुलयनं. १ 
बैिडी,  वफल्ड 
कायाुलय दार् चलुा 

ने.रे.सो., मडमभिन िन 
कायाुलय,सरेकारिाला 
संघसंस्था 

ित्काल 
खानेपानीको 
व्यिस्थापन 

 ित्काल खानेपानी 
उपलव्ध गराउनका 
लामग छच टै्ट सािग्री 
िथा योिनाको 
व्यिस्था नभएको 
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८ आपिकामलन 
जशक्षा सञ्चालन 
गने 

साि ददन 
मभत्र 

जशविर 
हरुिा 

जि.जश.मब. स.इ. जि.वि.व्य.स.,ने.रे.सो.अन्द्य 
सरेकारिाला संघसंस्था 

   

९ संरक्षण साि ददन 
मभत्र 

जशविर 
हरुिा 

जिल्ला प्रशासन 
कायाुलयको 
सिन्द्ियिा 
स्थानीय िहिा 
रहेका िवहला 
मबकास शाखाहरु 

सरकारी मनकाय र संघ 
संस्थाहरु िथा सिचदाय 

पम्पलेट, 

पोस्टर 

उपलव्ध स्रोि  

२.६ विपद् पमछ गररन ेवक्रयाकलापहरु  

विपद (बाढी, पवहरो) 
क्र. 
स. 

के गने कवहले 
गने 

कहााँ गने कसले गने कस  कसको सहयोगिा 
गने 

आिश्यक स्रोि उपलब्ध 
स्रोि 

अभाि िा फरक 

१ प्रकोप प्रभाविि लाई राहि 
वििरण गने 

ित्काल प्रभाविि 
क्षेत्रिा 

जि.वि.व्य.स.,ने
.रे.सो. 

जि.प्र.का., जि.स.स., उ.िा. 
संघ, गा.पा. /न.पा. 

खाद्य िथा गैरखाद्य 
िस्िच 

 खाद्य िथा गैरखाद्य 
िस्िचको अप्रयाुप्तिा 
िथा पचि ुियारी 
नभएको 

२ पचनस्थाुपना गने ित्काल ,, DDC जि. प्र. का., नेपाली सेना 
नेपाल प्रहरी , गा.पा./न.पा, 
अन्द्य NGO/INGO 

ििेटको व्यिस्था  आकजस्िक कोषको 
व्यिस्था नभएको 

३ प्रकोप प्रभाविि हरुलाई 
सहचमलयि दरिा ऋण 
उपलव्ध गराउन पहल गने 

ित्काल ,, जि. प्रशासन जि.वि.व्य.स, जि.स.स 
.गा.पा./न.पा NGO 
/INGO 

 

उपलव्ध गराउन े
मनकायको पवहर्ान 
िथा योिना 

 आकजस्िक कोषको 
व्यिस्था नभएको 

४ प्रकोप प्रभाविि हरुलाई 
जिविको पािनु 
वक्रयाकलाप हरु सञ्चालन 
गने 

पचनस्थाुप
ना लगिै 

,, जि.स.स. 
ने.रे.सो. 

गा.पा./न.पा, िवहला विकास 
का., उ.िा. संघ र अन्द्य 
सरकारी, गैरसरकारी 
संघसस्थाहरु 

ित्काल सीप 
अनचसारको 
व्यिसाय छनौट 
गरर आयिचलक 
काि 

 ििेट िथा 
योिनाको अभाि 

 

२.७ पूििुयारीका लामग सािान्द्य मसद्धान्द्ि   

 विपद्िा परेका िामनसहरुको आत्िसम्िान सवहि िीिनयापन गन ु पाउने अमधकारको सचमनजिि 
गररनेछ।   

 आपिकामलन राहि िथा सहयोग, िानििा, मनष्पक्षिा िथा िटस्थिाको मनयि बिोजिि उपलब्ध 
गराइनेछ ।   

 आपिकामलन राहि िथा सहयोग उपलब्ध गराउाँदा अशक्त, अपांग, बालबामलका, िदृ्ध, गभिुिी िथा 
एकल िवहलाहरुको आिश्यक्तालाई विशेष प्राथमिकिा ददइनेछ ।  

 आपिकामलन राहि िथा सहयोग प्रदान गदाु  Reproductive Health in Emergency सम्बन्द्धी 
उपर्ारलाई पमन विशेष ध्यान ददइनेछ । 
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३. प्रस्िचि पूियुोिनाबाट प्राप्त हचन सक्न ेनमििाहरु:   

प्रस्िचि पूियुोिनाबाट मनम्न मलजखि नमििाहरु प्राप्त हचन सक्ने आशा गररएको छः   

 दार् चलुा जिल्लािा हचन सक्ने विपद् सम्बन्द्धी विगिको इमिहासको िानकारी मलन सवकनेछ ।   

 दार् चलुा जिल्लािा हचन सक्ने विपद्का प्रकारको िानकारी मलन सवकनेछ ।   

 दार् चलुा जिल्लािा हचने विपद्का कारणहरु पिा लगाउन टेिा पचग्नेछ ।  

 दार् चलुा जिल्लािा हचनसक्ने विपद् सम्बन्द्धी घटनाहरुलाई सियिा नै रोक्न िद्दि पचग्नेछ ।   

 जिल्लाको कच नैपमन ठाउाँिा भएको कच नै पमन प्रकारको विपद्को सचर्ना सियिै प्राप्त गन ुसवकनेछ ।   

 विपद् भएका ठाउाँिा सियिै उद्धार टोली पठाई खोिी िथा उद्धार शचरु गन ुिद्दि पचग्नेछ ।   

 विपद्बाट पीमडि घाइिेहरुको सियिै उपर्ार गन ुसवकनेछ ।   

 विपद्का बेलािा िानिीय सहयोगका लामग पवहले नै उपयचक्त िथा पयाुप्त पूििुयारी िथा सहयोग 
योिनाको ििचिुा गन ुिद्दि पचग्नेछ ।   

 विपद् पीमडि व्यजक्त िा पररिारलाई आिश्यक खाद्यान्न, लिा कपडा, सचरजक्षि आिास, शौर्ालय आददको 
व्यिस्था गन ुसजिलो हचनेछ । 

अनचसूर्ीहरु 

अनचसूर्ी १ 

विमभन्न विषयगि के्षत्रहरु (Cluster) सम्बजन्द्धि मनकाय र मिनको भमूिका 
क)  सूर्ना, संर्ार िथा सिन्द्िय के्षत्र  

जिल्लाको कच नैपमन ठाउाँिा कच नैपमन प्रकारको विपद् सम्बन्द्धी घटना घवटि  हचनासाथ ित्काल सूर्ना संकलन गने, 
सिन्द्िय गने, खोिी गने र उद्धार गनचपुने हचन्द्छ ।  
उद्दशे्य :  

  विपद् सम्बन्द्धी पूि ुिानकारी मलई आिश्यक सूर्ना प्रिाह गने, गराउने  
  ियारी अिस्थाको अनचगिन गनकुो लामग अनचगिन सम्बन्द्धी बैठक खोिी िथा उद्धार सम्बन्द्धी टोलीको गठन, 

खाद्य िथा गैर–खाद्य सािग्रीको पवहले नै भण्डारण, अन्द्य क्षेत्रहरुको ियारी गने – हरेक १५ ददनिा,  
  कसले, के, कवहले – िीन िटा ढााँर्ाको विकास र जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमििा सूर्ना व्यिस्थापनका 

लामग कायाुलयको मनधाुरण गने ।  
ख) विपद्का सियिा सूर्ना िथा सिन्द्यिको भमूिका मनिाहु गने मनकायहरु : 

विपद्को घ्ना घटेको अिस्थािा जिल्ला स्िरिा जिल्ला प्रशासन कायाुलय र जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिले 
नेितृ्ि प्रदान गने भएपमन कायकेु्षत्रिा मनम्न मनकायहरुको जिम्िेिारी रहन्द्छ :   
क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजक्त सम्पकु नं. 
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१ जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि प्रिचख जिल्ला अमधकारी ०९३४२०१३३ 

२ नेपाली सेना सेनानी ०९३४२०२०० 

३ सशस्त्र प्रहरी बल मसिा सचरक्षा गचल्ि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ०९३४२०१०० 

४ अन्द्य प्रत्येक के्षत्रका अगचिा मनकायहरु 

   क जिल्ला सिन्द्िय समिमि जिल्ला सिन्द्िय अमधकारी ०९३४१००७७ 

   ख जिल्ला प्रहरी कायालुय प्रहरी नायि उपरीक्षक ०९३४२०१९९ 

   ग जिल्ला स्िास््य कायालुय कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१८८ 

   घ खानेपानी िथा सरसफाइ  मडमभिन नं. १ बैिडी, 
वफल्ड कायाुलय दार् चलुा 

वफल्ड कायाुलय  प्रिचख ०९३४२०१५० 

   ङ कृवष ज्ञान केन्द्र, दार् चलुा कायाुलय प्रिचख ०९३४२०४४७ 

   र् जिल्ला जशक्षा मबकास िथा  सिन्द्िय इकाई इकाई प्रिचख ०९३४२०१३५ 

   छ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि 9860799392 

०९३४१००६६ 

५ राविय अनचसन्द्धान जिल्ला कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१३३ 

६ रािनीमिक दलहरु अनचसूर्ी १ िा उल्लेजखि रािनीमिक दलहरु 
अनचसूर्ी १ िा उल्लेजखि 

७ नेपाल पत्रकार िहासंघ अध्यक्ष 9868773852 

०९३४२००९८ 

८ नेपाल टेमलकि कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१०८ 

नोटः– यस क्षेत्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनेछ।  

ग) आपिकालीन आिास िथा गैर खाद्य सािग्री क्षते्र 

जिल्लाको कच नैपमन ठाउाँिा कच नैपमन प्रकारको विपद् सम्बन्द्धी घटना घवटि  हचनासाथ ित्काल सूर्ना संकलन 
गने, सिन्द्िय गने, खोिी गने र उद्धार गनचपुने हचन्द्छ । प्राप्त सूर्नाका आधारिा प्रभाविि क्षेत्रिा खाद्य िथा 
आपत्कामलन आिासका लामग जिल्ला स्िरिा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला शाखा दार् चलुाले र जिल्ला विपद् 
व्यिस्थापन समिमिले निेतृ्ि प्रदान गने भएपमन कायकु्षेत्रिा मनम्न मनकायहरुको जिम्िेिारी रहन्द्छः  

उद्दशे्य : 
  विपद् पनसुक्ने सम्भाविि क्षेत्रको पवहर्ान गरी विपद्को अिस्थािा प्रभािकारी उद्धार िथा राहिको 

लामग पूििुयारी अिस्थािा रहने ।  

  विपद् व्यिस्थापनको लामग आिश्यक िानिीय, आमथकु र राहि सािग्री लगायि अन्द्य साधन 
स्रोिहरुको पूि ुपवहर्ान गरी सचमनजिि गने ।   

  विपद्को प्रभािकारी व्यिस्थापनका लामग सिन्द्ियात्िक रुपिा सहकाय ु गदै एकीकृि प्रणालीको 
विकास गदै िाने ।  
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  विपद्मा पवहर्ान हचने स्रोि र साधनहरुलाई मनष्पक्ष र िटस्थ रुपिा मछटो छररिो पवहर्ान गरी विपद्मा 
परेका व्यजक्तहरुलाई ित्काल राहि प्रदान गने ।  

घ) आपिकालीन आिास िथा गैर खाद्य सािग्री व्यिस्थापन क्षते्र 

क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजक्त सम्पकु नं. 
१ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

२ जिल्ला सिन्द्िय समिमि जिल्ला सिन्द्िय अमधकारी ०९३४१००४४ 

३ सबै स्थानीय िहहरु अध्यक्ष /प्रिचखहरु  

४ जशक्षा मबकास िथा सिन्द्िय इकाई इकाई प्रिचख ०९३४२०१३५ 

५ अवप नाम्पा संरक्षण के्षत्र कायाुलय कायाुलय प्रिचख 093420497 
६ मडमभिन िन कायालुय मडमभिन िन अमधकृि ०९३४२०१४५ 

७ उद्योग िाजणज्य संघ अध्यक्ष ०९३४२०१६८ 

८ CRDS NEPAL प्रिचख ०९३४२०३८८ 

९ जशक्षाका लागी खाद्य पररयोिना प्रिचख ०९३४२०२८६ 

नोटः– यस क्षते्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनछे। 

ङ) स्िास््य िथा पोषण क्षते्र 

जिल्लाको कच नैपमन ठाउाँिा कच नैपमन प्रकारको विपद् सम्बन्द्धी घटना घवटि  हचनासाथ ित्काल सूर्ना संकलन 
गने, सिन्द्िय गने, खोिी गने र उद्धार गनच ुपने भएकाले प्राप्त सूर्नाका आधारिा प्रभाविि क्षेत्रिा स्िास््य 
िथा पोषणका लामग जिल्ला स्िरिा  स्िास््य कायाुलय र जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिले नेितृ्ि प्रदान 
गने भएपमन कायकु्षेत्रिा मनम्न मनकायहरुको जिम्िेिारी रहन्द्छ :  

उद्दशे्य :  

 टाडापखाला, हैिा िथा अन्द्य पानीिन्द्य रोगहरूको पयाुप्त रोकथाि िथा उपर्ार क्षििा सचमनजिि गनकुा 
मनमिि स्िास््य कायालुय सरसफाई िथा स्िस्थिा समििीलाई सहयोग गने ।  

 र चि लेखािोखा (IRA) गरी स्िास््य िथा पोषण सेिाहरूको अिस्थालाई सचदृढ पाने ।  

 रोग फैलन गएको खण्डिा सहयोग िथा लेखािोखाका लामग क्षििा अमभिवृद्ध गने ।  

 आधारभिू स्िास््य सेिाहरूिा मनरन्द्िर पहचाँर् सचमनजिि गन ुर स्िास््य जशविरको सञ्चालन गन ुर अको 
मनकायिा पठाउने संयन्द्त्र (Referral Mechanism) को विकास गन ुअस्पिाल िथा  स्िास््य कायाुलयलाई 
सहयोग पचर् याउने  

 पयाुप्त आपत्कालीन आपूमि ु र िानि श्रोि लगायिका विषयिा जशघ्र क्षििा अमभिवृद्धका लामग 
अस्पिाल/स्िास््य कायालुयलाई सहयोग गने ।  

 सचरजक्षि िाितृ्ि िथा पररिार मनयोिनका सेिाहरु प्रदान गने । 

क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजक्त सम्पकु नं. 
१ स्िास््य कायालुय प्रिचख ०९३४२०१८८ 
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२ जिल्ला सिन्द्िय समिमि जिल्ला सिन्द्िय अमधकारी ०९३४१००४४ 

३ सबै स्थानीय िहका स्िास््य शाखाहरु शाखा प्रिचख  

४ जशक्षा मबकास िथा सिन्द्िय इकाई इकाई प्रिचख ०९३४२०१३५ 

५ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

६ जिल्ला अस्पिाल अस्पिाल प्रिचख ०९३४२०१८८ 

७ उद्योग बाजणज्य संघ अध्यक्ष ०९३४२०१६८ 

८ पत्रकार िहासंघ अध्यक्ष ०९३४२००९८ 

९ गचड निेसु इन्द्टरनशेनल प्रिचख ०९३४२०२८० 

१० सचआहारा प्रिचख ०९३४२०२६६ 

११ सािचदावयक ग्रामिण विकास सिाि नेपाल प्रिचख ०९३४२०३८८ 

१२ मनक साइिन प्रिचख ९८५११६०८९७ 

१३ संकल्प दार् चलुा प्रिचख ०९३४२०४७५ 

१४ जशक्षाका लागी खाद्म पररयोिना प्रिचख ०९३४२०२८६ 

नोटः– यस के्षत्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनछे ।  

र्) खानपेानी, सरसफाई र स्िच्छिा प्रबद्धनु क्षते्र 

जिल्लाको कच नैपमन ठााँउिा कच नैपमन प्रकारका विपद् सम्बन्द्धी घटना घवटि  हचनासाथ ित्काल सूर्ना संकलन 
गने, सिन्द्िय गने, खोिी गने र उद्धारको काय ुसंर्ालन गनचपुने हचन्द्छ । प्राप्त सूर्नाका आधारिा प्रभाविि 
क्षेत्रिा खानेपानी स्िास््य िथा िािािरणीय सरसफाईका लामग जिल्ला स्िरिा जिल्ला खानेपानी िथा सरसफाई 
मडमभिन नं. १ बैिडी, वफल्ड  कायाुलय दार् चलुाले र जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिले निेतृ्ि प्रदान गने 
भएपमन कायकु्षेत्रिा मनम्न मनकायहरुको जिम्िेिारी रहन्द्छः  

उद्दशे्य :  

 विस्थावपि सिचदायका लामग, (खास गरी जशविरिा बस्ने िामनसहरूका लामग) सचरजक्षि खानेपानी, स्िास््य 
जशक्षा िथा अस्थायी रूपिा सरसफाइ एिं नचहाउने सचविधाहरूिा पहचाँर् उपलब्ध छ भने्न कच रा सचमनजिि 
गने ।  

 विस्थावपि िामनसहरूलाई आधारभिू स्िास््य सम्बन्द्धी सािग्री उपलब्ध गराइएको छ र खानेपानी, 
सरसफाइ िथा स्िास््यसाँग सम्बजन्द्धि व्यिहाररक प्रर्लनहरूका बारेिा उजर्ि रूपिा िानकारी 
उपलब्ध गराइएको छ भने्न कच रा सचमनजिि गने ।  

 सम्पूण ुउपकरण िथा सचविधा उपलब्ध गराइएका छन  र विस्थावपि िामनसहरू बस्ने जशविरहरूिा 
सफा (Clean liness)  कायि गन ुमिनको सशक्तीकरण गररएको छ भने्न कच रा सचमनजिि गने । 

क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजक्त सम्पकु नं. 
१ खानेपानी िथा सरसफाई सि मडमभिन कायाुलय, वफल्ड 

कायाुलय दार् चलुा 
वफल्ड कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१५० 

२ जिल्ला सिन्द्िय समिमि जिल्ला सिन्द्िय अमधकारी ०९३४१००४४ 
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३ स्िास््य कायालुय प्रिचख ०९३४२०१८८ 

४ जशक्षा मबकास िथा सिन्द्िय इकाई इकाई प्रिचख ०९३४२०१३५ 

५ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

६ यचमनसेफ प्रिचख  

७ सािचदावयक ग्रामिण विकास सिाि प्रिचख ०९३४२००६१ 

८ RVWRMP प्रिचख ०९३४१००५८ 

९ संकल्प दार् चलुा प्रिचख ०९३४२०४७५ 

नोटः– यस के्षत्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनछे । 

छ) खाद्य सचरक्षा िथा िीविकोपािनु क्षते्र 

जिल्लाको २४७८५ घरधूरी िध्ये ४८२३ प्रभाविि हचन सक्ने अनचिान गररएकोिा विपद्को सियिा 
मनिहरुको पूण ुव्यिस्थापनका लागी गन ुसवकने आिश्यक व्यिस्था सवहिको पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना 
बनाइएको छ। खासगरी गभिुमि िथा सचत्केरी िवहला को लागी पोषणयचक्त खानवपन साथै बालबामलका, ज्येष्ठ 
नागररक, फरक क्षििा भएका व्यजक्तहरु उपर पमन उमिकै्क ध्यान ददन आिश्यक छ।सिग्रिा यस कायकुा 
लागी जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समििी जिम्िेिार रहने भएमन मबषयगि रुपिा यस क्षेत्रले नेितृ्ि गरी  विपद् 
व्यिस्थापनिा सहयोग पचयाुउने छ। 

उद्दशे्य :  

 िीिनरक्षा सम्बन्द्धी रणनीमिहरू (Survival strategies_ का लामग आिश्यकिाको पूमि ुगनकुा मनमिि 
ियारी खाना उपलब्ध गराउने र दीघकुालीन रुपिा पारीिाररक अजस्ित्ि, िीविकोपािनुको सचरक्षा िथा 
दीघकुालीन रणनीमिहरूको फलस्िरूप िानि ियाुदा, सकारात्िक प्रभाि मनिाुण गने ।  

 पारीिाररक स्रोिहहरूलाई पचनलाुभ (Recovery) िथा दीघकुालीन विकासिा लगानी गन ुददनका लामग 
सक्षि पान ुिामनसहरूलाई अल्पकालीन रूपिा आम्दानीको स्थानान्द्िरण अथिा प्रमिस्थापन गने अिसर 
प्रदान गने । 

 प्रभाविि क्षेत्रिा प्रयाप्त खाध्यान्न आपूमिकुा साथै प्रभाविि पररिारको िैकजल्पक िीविकोपािनुका 
उपायहरु अबलम्बन गन ुसरोकारिाला मनकायहरुलाई सहयोग गने। 

क्र.स. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजक्त सम्पकु नं. 
१ कृवष ज्ञान केन्द्र, दार् चलुा कायाुलय प्रिचख ०९३420447 

२ जिल्ला सिन्द्िय समिमि जिल्ला सिन्द्िय अमधकारी ०९३४१००४४ 

३ भेटनरी अस्पिाल िथा पशच ज्ञान केन्द्र ईकाइ प्रिचख ०९३४२०१०४ 

४ मसंर्ाई सब मडमभिन कायाुलय सब मडमभिन प्रिचख ०९३४२०२२७ 

५ कृवष विकास बैंक प्रबन्द्धक ०९३४२०१६६ 

६ विश्व खाद्य कायकु्रि प्रिचख  

७ उद्योग बाजणज्य संघ अध्यक्ष ०९३४२०१६८ 
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८ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

९ CRDS- NEPAL प्रिचख ०९३४२०३८८ 

१० Sankalp Nepal प्रिचख 9841813133 

नोटः– यस क्षते्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनछे । 

ि)  आपिकालीन जशक्षा क्षते्र 

जिल्लाको कच नैपमन ठाउाँिा कच नैपमन प्रकारको विपद् सम्बन्द्धी घटना घवटि हचनासाथ ित्काल सचर्ना संकलन 
गने, सिन्द्िय गने, खोिी गने र उद्धार गनच ुपने हचन्द्छ । प्राप्त सूर्नाका आधारिा प्रभाविि क्षेत्रिा विपद्का 
कारण जशक्षा क्षेत्रिा देखा पन ुसक्ने प्रभाि र असरलाई उपयचक्त र व्यिजस्थि ढंगले सिाधान गनकुा लामग 
जिल्ला स्िरिा जिल्ला जशक्षा सिन्द्िय इकाई दार् चलुाले र जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिले नेितृ्ि प्रदान 
गने भएपमन कायकु्षेत्रिा मनम्न मनकायहरुको जिम्िेिारी रहन्द्छः 
उद्दशे्य :  

 विकास गन,ु संरक्षण प्राप्त गन ु र सािान्द्य अिस्था एिं स्थावयत्ििा फकाुउने कायकुो सहिीकरण 
गनकुा मनमिि विद्यालय िाने उिेर का िथा प्रभाविि सम्पूण ुकेटाकेटीहरूको गचणस्िरीय जशक्षािा 
मनरन्द्िर िथा ित्काल पहचाँर् सचमनजिि गने ।  

 सचरजक्षि मसक्ने िािािरण उपलब्ध गराएर विपद्बाट परेको िनोिैज्ञामनक असरको सािना  गने कायिुा 
केटाकेटीहरू र जशक्षकहरूलाई िद्दि गन ुयोगदान पचर् याउने । 

क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजक्त सम्पकु नं. 
१ जशक्षा मबकास िथा सिन्द्िय इकाई इकाई प्रिचख ०९३४२०१३५ 

२ जिल्ला सिन्द्िय समिमि जिल्ला सिन्द्िय अमधकारी ०९३४१००४४ 

३ सबै स्थानीय िहका जशक्षा शाखाहरु प्रिचख  

४ CRDS-NEPAL प्रिचख ०९३४२००६१ 

५ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

६ नेपाल जशक्षक िहासंघ  अध्यक्ष  

७ नेपाल जशक्षक संघ अध्यक्ष  

८ नेपाल राविय जशक्षक संगठन अध्यक्ष  

९ एवककृि अजखल नेपाल जशक्षक संगठन अध्यक्ष  

नोटः– यस के्षत्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनछे । 

ट) पचनस्थापुना, पचनमनिुाणु िथा सािग्री व्यबस्थापन क्षते्र 

जिल्लाको कच नैपमन ठाउाँिा कच नैपमन प्रकारको विपद् सम्बन्द्धी घटना घवटि  हचनासाथ ित्काल सचर्ना संकलन 
गने, सिन्द्िय गने, खोिी गने र उद्धार गनचपुने हचन्द्छ । प्राप्त सूर्नाका आधारिा प्रभाविि क्षेत्रिा पचनस्थाुपना 
िथा पूनमनिुाुण कायकुो लामग जिल्ला स्िरिा जिल्ला सिन्द्िय समिमिको कायाुलय दार् चलुाले र जिल्ला विपद् 
व्यिस्थापन समिमिले निेतृ्ि प्रदान गने भएपमन कायकु्षेत्रिा मनम्न मनकायहरुको जिम्िेिारी रहन्द्छः 
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क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजक्त सम्पकु नं. 
१ जिल्ला सिन्द्िय समिमि जिल्ला सिन्द्िय अमधकारी ०९३४१००४४ 

२ जिल्लाका सबै स्थानीय िहहरु प्रिचख प्रशासकीय अमधकृि  

३ खानेपानी िथा सरसफाई मडमभिन कायाुलयनं. १ बैिडी, 
वफल्ड कायाुलय दार् चलुा 

वफल्ड कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१५० 

४ मसंर्ाइ  मडमभिन कायाुलय मडमभिन प्रिचख ०९३४२०२२७ 

५ मडमभिन सडक कायाुलय प्रिचख ०९५४०००१२ 

६ मडमभिन बन कायालुय प्रिचख 093420145 

७ अवप नाम्पा संरक्षण के्षत्र कायाुलय प्रिचख 093420497 

८ दार् चलुा मिंकर सडक योिना कायाुलय मडमभिन प्रिचख ०९३४१०१६६ 

९ स्िास््य कायालुय कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१८८ 

१० मडमभिन िन कायालुय मडमभिन कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१४५ 

११ भेटनरी अस्पिाल िथा पशच ज्ञान केन्द्र ईकाइ प्रिचख ०९३४२०१०४ 

१२ जिल्ला जशक्षा सिन्द्िय इकाई जिल्ला जशक्षा इकाई प्रिचख ०९३४२०१३५ 

१३ कृवष ज्ञान केन्द्र, दार् चलुा कायाुलय प्रिचख 093420447 

१४ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

१५ उद्योग बाजणज्य संघ अध्यक्ष ०९३४२०१६८ 

१६ यािायाि व्यिसायी प्रमिमनमध ०९३४२०२८२ 

नोटः– यस के्षत्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनछे । 

ञ) संरक्षण क्षते्र : 
जिल्लाको कच नैपमन ठाउाँिा कच नैपमन प्रकारको  विपद् सम्बन्द्धी घटना घवटि हचनासाथ ित्काल सूर्ना 

संकलन गने, सिन्द्िय गने, खोिी गने र उद्धार गनचपुने हचन्द्छ । प्राप्त सूर्नाका आधारिा प्रभाविि क्षेत्रिा 
विपद्का कारण िवहला, बालबामलका, अपाङ्ग आदद लाई उपयचक्त र व्यिजस्थि ढंगले उद्धार र संरक्षण गनकुा 
लामग जिल्ला स्िरिा जिल्ला प्रशासन कायाुलय दार् चलुाले र जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिले निेतृ्ि प्रदान 
गने भएपमन काय ुक्षेत्रिा मनम्न मनकायहरुको जिम्िेिारी रहन्द्छः 
उद्दशे्य :  

 नेपालका विपद् िथा अन्द्य आपत्कालीन पररजस्थमिहरूिा उपलब्ध गराइने सहयोग कायकु्रिहरूिा 
िोजखम्िा रहेका सिचहहरूका लामग िानि अमधकारसम्बन्द्धी कानून, अन्द्िराुविय िानिीय कानून िथा 
राविय कानूनले प्रत्याभिू गरेका िौमलक अमधकारहरूको संरक्षण गदै भएका कच रा सचमनजिि गने ।  

 िोजखम्िा रहेका सिचहहरूको संरक्षण सचमनजिि गरी आपत्कालीन सहयोगको न्द्यायोजर्ि वििरणिा 
सहयोग उपलब्ध गराउने ।  
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 आपत्कालीन पररजस्थमिबाट उत्पन्न वहंसा, शोषण, दचव्र्यिहार िथा हेलाका िोजखम्हरूलाई सम्बोधन गरी 
प्रकोपबाट प्रभाविि िामनसहरूको संरक्षण गने र त्यस्िा दचव्र्यिहारबाट प्रभाविि भई िीविि व्यजक्तहरूका 
लामग सेिा सम्बन्द्धी प्रािधानहरूिा सहयोग उपलब्ध गराउने ।  

 लैवङ्गक वहंसाको रोकथाि, प्रषेण प्रणाली स्थापना िथा सिलीकरण, िवहला िथा वकशोरीहरुका लामग 
ियाुदा कायि गने प्रभािकारी संयन्द्त्र बनाउने ।  

 यौन िथा लैवङ्गक वहंसाबाट प्रभाविि िथा गभिुिी र सचत्केरी िवहलाहरुको लामग िवहला िैत्री स्थान 
(Female Friendly Spaces) को स्थापना िथा लैमगक वहंसा प्रमिकायकुा लामग एकद्वार प्रणाली अथाुि  
(One Stop Crisis Management Center-OSCMC) लाई प्रभािकारी गराउने ।  

 बाल–िैत्री ठाउाँ िथा िनो–सािाजिक परािश ुसम्बन्द्धी सहयोगको स्थापना गरी सचरजक्षि िािािरणिा 
बालबामलका िथा िवहला रिाउाँदछन  भने्न कच रा सचमनजिि गने ।  

 मबछोड भएका बालबामलका, खास गरी पााँर् िषकुो उिेरभन्द्दा िचमनका केटाकेटी िथा वकशोरीहरूको 
पवहर्ान, दिाु िथा स्िास््य सम्बन्द्धी िााँर्का बारेिा सहयोग र त्यस्िो सहयोगपमछ उपयचक्त सेिा िथा 
संरक्षणका सचविधा सवहि पररिारको खोिी गने कायिुा सहयोग प्राप्त गदुछन  भने्न कच रा सचमनजिि गने।  

 यौन दचव्र्यिहार िथा वहंसाका विरुद्ध मिनको अनचगिन, प्रमििेदन िथा पैरिी गने प्रणालीको स्थापना 
गरी बालबामलका र िवहलाहरूको यौन दचव्र्यिहार िथा शोषणको रोकथाि गने 

क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजक्त सम्पकु नं. 
१ जिल्ला प्रशासन कायाुलय जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्द्ियिा सबै 

स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 
 

२ जिल्ला सिन्द्िय समिमि जिल्ला सिन्द्िय अमधकारी ०९३ ४१००४४ 

३ जिल्ला जशक्षा सिन्द्िय इकाई जिल्ला जशक्षा इकाई प्रिचख ०९३ ४२०१३५ 

४ कृवष ज्ञान केन्द्र, दार् चलुा कायालुय प्रिचख 093420447 

५ CRDS-NEPAL प्रिचख ०९३४२०३८८ 

६ िवहला पैरिी िन्द्र् अध्यक्ष  

७ संकल्प प्रिचख 9841813133 

८ िवहला अमधकार संरक्षण संन्द्िाल प्रिचख  

९ ब्यासी सौका िवहला सिाि प्रिचख  

नोटः– यस के्षत्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनछे । 

ट) ििृ िानि िथा पशचपन्द्छी व्यिस्थापन क्षते्र 

क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजक्त सम्पकु नं. 
१ जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि प्रिचख जिल्ला अमधकारी ०९३४२०१३३ 

२ नेपाली सेना सेनानी ०९३४२०२०० 

३ जिल्ला प्रहरी कायालुय प्र.ना.उ ०९३४२०१९९ 

४ सशस्त्र बल सीिा सचरक्षा गण स.प्र.ना.उ. 093420100 

५ स्िास््य कायालुय कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१८८ 
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६ जिल्ला अस्पिाल प्रिचख 093420308 

६ भेटनरी अस्पिाल िथा पशच ज्ञान केन्द्र ईकाइ प्रिचख ०९३४२०१०४ 

७ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

८ CRDS-NEPAL प्रिचख ०९३४२०३८८ 

ठ) व्यिस्थापन िथा सिन्द्ियका लामग सिवष्टगि व्यिस्था  

नेपाल सरकार, संयचक्त रािसंघीय मनकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सरकारी िथा गैर–सरकारी संघसंस्थाहरु 
िथा जिल्लाका अन्द्य साटेदारहरुको बीर्िा योिनाबद्ध व्यिस्थापन िथा सिन्द्ियका लामग गररएको व्यिस्थाको 
सार–संक्षेप िल ददइएको छः  

 आपिकालीन सहयोग कायकु्रि अन्र्िगि विपद्को िानकारी, खोि, उद्धार, रोकथाि न्द्यूनीकरण, पूििुयारी, 
सहयोग िथा पचनलाुभ आदद कािका लामग सिन्द्िय गने जिम्िेिारी नेपाल सरकारिा रहनेछ । यसका 
लामग केन्द्रीय स्िरको सम्पकु मनकाय गहृ िन्द्त्रालय रहने व्यिस्था छ । गहृ िन्द्त्रालयको प्रत्यक्ष मनदेशन 
िथा सिन्द्ियिा अन्द्य क्षेत्र िथा जिल्ला जस्थि कायाुलय िथा संघ संस्थाहरु वक्रयाजशल रहनेछन  । 
जिल्लाजस्थि कायाुलय िथा संघ संस्थाहरुिा खासगरी जिल्ला प्रशासन कायाुलय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी 
बल, नेपाल प्रहरी िथा विमभन्न सरकारी िथा गैर–सरकारी सरोकारिाला संघ संस्थाहरु रहेका छन  ।  

 जिल्ला स्िरिा प्रिचख जिल्ला अमधकारीको नेितृ्ििा जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि वक्रयाशील रहने 
व्यिस्था रहेको छ । उक्त समिमिले अन्द्य सहयोगी मनकायहरुको सिेि सहयोग मलई विपद् सम्बन्द्धी 
खोि िथा उद्धार काय ुगने प्रािधान रहेको छ ।  

 जिल्ला आपिकामलन सञ्चालन केन्द्र District Emergency Operation Center, (DEOC) स्थापना भएको िर 
मसमिि िनशजक्त र स्रोि साधनको अभाििा सो केन्द्रबाट मलन सवकने सेिा प्रभािकारी हचन सकेको छैन    

 दार् चलुा जिल्लािा विपद्को सािना गनकुो लागी क्षेत्रगि रुपिा नेितृ्ि प्रदान गने सम्बजन्द्धि मनकायहरु 
(Cluster Leads) साँग मिली िानिीय गमिविमध सञ्चालन गनकुा लामग मनम्नमलजखि क्षेत्रहरु (Cluster) गठन 
गररएका छन ः  

आपिकामलन सहयोग क्षते्र 

क्र. 
सं 

क्षते्र (Clusters) निेतृ्ि प्रदान गने 

मनकाय (Cluster 

Leads) 

सहयोगी संघ संस्थाहरु -Cluster members_ 

१ सिन्द्िय र सूर्ना 
व्यिस्थापन  (Coordination 

 and Information 
Management) 

जिल्ला प्रशासन कायाुलय जिल्ला प्रशासन कायाुलय,नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, 
जि.स.स, गा.पा िथा न.पा., नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 
(NRCS),  पत्रकार िहासंघ, नेपाल टेमलकि, रेमडयो FM , 

DEOC 

२ खोि िथा उद्धार  (Search 

and Rescue) 

जिल्ला प्रशासन कायाुलय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल 
रेडक्रस सोसाईटी (NRCS), न.पा./गा.पा., क्लब, 

३ खाद्य िथा िीविकोपािनु 

(Food) 

कृवष ज्ञान केन्द्र, दार् चलुा जिल्ला सिन्द्िय समिमि, उद्योग िाजणज्य संघ, WFP, कृवष 
ज्ञान केन्द्र, दार् चलुा  
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४ आपिकामलन आिास िथा 
गैरखाद्य सािग्री(Shelter/NFI) 

ने.रे.सो., उ.िा.संघ जिल्ला सिन्द्िय समिमि, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, घरेलच 
विकास समिमि, विश्व खाद्य कायकु्रि 

५ खानेपानी, सरसफाई र 
स्िास््य प्रिधनु (WASH) 

खानेपानी िथा सरसफाई 
मडवििन कायालुय, 

मडमभिन नं.  १ बैिडी, 
वफल्ड कायाुलय दार् चलुा 

जिल्ला सिन्द्िय समिमि, खानेपानी िथा सरसफाई 
मडमभिन कायाुलय, मडमभिन नं. १ बैिडी, वफल्ड 
कायाुलय दार् चलुा, मडमभिन मसंर्ाई कायाुलय नेपाल 
रेडक्रस सोसाईटी (NRCS) 

६ स्िास््य िथा पोषण  
(Health and Nutrition) 

जिल्ला स्िास््य कायालुय जि.जश.स.इ., नेपाल रेडक्रस सोसाईटी (NRCS), DCC, 

Local Level, गै.स.स.हरु 

७ जशक्षा जिल्ला जशक्षा सिन्द्िय 
इकाई 

जिल्ला सिन्द्िय समिमि, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी 
(NRCS), पत्रकार िहासंघ, रेमडया] FM 

८ संरक्षण जिल्ला प्रशासन 
कायालुयको सिन्द्ियिा 
सबै स्थानीय िहका 
िवहला मबकास शाखा 

जि.प्र.का., िवहला अमधकार संरक्षण संन्द्िाल, िवहला पैरिी 
िन्द्र्,ने.रे.सो., संकल्प, कानूनी सहायिा पररयोिना,  
CRDS-Nepal, अन्द्य गैससहरु 

९ पचनस्थाुपना, पचनमनिुाुण िथा 
सािग्री व्यबस्थापन 

जिल्ला सिन्द्िय समिमि जिल्ला सिन्द्िय समिमि, पूिाुधार मबकास कायाुलय, सबै 
स्थानीय िहहरु 

१० ििृ िानि िथा पशचपन्द्छी 
व्यिस्थापन 

जिल्ला विपद् व्यिस्थापन 
समिमि 

जिल्ला प्रशासन कायालुय,नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र 
प्रहरी बल नेपाल, स्िास््य कायाुलय, दार्ूलुा जिल्ला 
अस्पिाल 

 

अनचसूर्ी २ 

जिल्ला जस्थि विपद् व्यिस्थापनसाँग सम्बजन्द्धि कायालुय िथा व्यजक्तहरुको सम्पकु नम्बर 

क) जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिको सम्पकु सूर्ी वििरण :   

क्र.सं. नाि संस्था िा कायालुय पद सम्पकु नं. 
१ प्रिचख जिल्ला अमधकारी जिल्ला प्रशासन कायाुलय, दार् चलुा अध्यक्ष ०९३४२०१३३ 
२ अध्यक्ष/प्रिचख सबै गा.पा/न.पा. सदस्य  
३ गोपाल मसंह िहरा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा दार् चलुा सदस्य 9860799392 

०९३४१००६६ 
४ ददपक प्रसाद अिस्थी नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा दार् चलुा सदस्य ९८४८७२७५११ 

०९३४१००६६ 
५ सेनानी दचगाु दल गचल्ि दार् चलुा सदस्य ९८५७६५००१८ 

०९३४२०१५१ 
६ प्रहरी नायि उपररक्षक जिल्ला प्रहरी कायालुय सदस्य ९८८५७२५५५५ 

०९३४२०२५० 
७ सशस्त्र प्रहरी उपररक्षक सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४४ गण सदस्य ९८५१२७२२७६ 

०९३४२०१०० 
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८ प्रिचख अनचसन्द्धान 
अमधकृि 

रा.अ.जि.का. सदस्य 9851157658 

९ प्रिचख स्िास््य कायालुय सदस्य 9858776867 

०९३४२०१८८ 
१० प्रिचख खानेपानी िथा सरसफाई मडमभिन कायालुय सदस्य ०९३४२०१५० 

०९३४२०१५० 
१० अध्यक्ष उद्योग िाजणज्य संघ सदस्य ०९३४२०१६८ 
११ प्रमिमनमध जिल्ला सिन्द्िय समिमि सदस्य ०९४४१००४४ 
१२ अध्यक्ष नेपाल पत्रकार िहासंघ सदस्य ९७५९५००७४० 
१३ अध्यक्ष नेकपा दार् चलुा सदस्य ०९३४२०१९३ 
१४ सभापमि नेपाली कााँग्रसे सदस्य ०९३४२०२०३ 
१५ प्रिचख मडमभिन मसंर्ाई कायालुय सदस्य ०९३४२०२२७ 
१६ प्रिचख मडमभिन बन कायालुय सदस्य ०९३४२०१४५ 
१७ अध्यक्ष गैसस िहासंघ सदस्य  
१८ प्रिचख कृवष ज्ञान केन्द्र दार् चलुा सदस्य 093420447 
१९ प्रिचख मडमभिन सडक कायाुलय सदस्य ०९५४२०२६१ 
२० प्रिचख दार् चलुा मबधचि केन्द्र सदस्य ०९३४२००५३ 
२१ प्रिचख नेपाल टेमलकि सदस्य ०९३४२०१०८ 
ख) जिल्ला शाखा दार् चलुा विपद् प्रमिकाय ुसिूह (DDRT) स्ियंसेिक 

क्र.स. नाि थर ठेगाना कायरुि संघ संस्था पद सम्पकु नं. 
१ गोपाल मसंह िहरा  खलंगा ९  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  सभापमि  9860799392  

२ ददपक अिस्थी  खलंगा ६  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  िन्द्त्री  ९८४८७२७५११  

३ िोहन बहादचर मसंह  लवटनाथ ४  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  सदस्य  ९७४९५१७०६१  

४ िनक मसंह काकी  वहवकला ४  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  सदस्य  ९७४९५४६९०७ 

५ गणेश ब. र्न्द्द  बैिडी  जि.प्रहरी का.दार् चलुा  प्र.ना.मन.  ९८७५५७२२९१  

६ ददपेन्द्र मसंह धािी  िामलकािचनु ३  िामलकािचनु उपशाखा  उपकोषाध्यक्ष  ९७४९५१६८०१  

७ बाग्ििी धािी  छापरी ७ धम्नेरा ि.सशजक्तकरण  अध्यक्ष  ९७४९५२३८५५  

८ िय मसंह    जि.िनस्िास््य दार् चलुा  ना.सच.  ९७४९५०३४९३  

९ नरेश भण्डारी  गोकच लेश्वर ३  उपशाखा गोकच लेश्वर  स्ियंसेिक  ९८४८७२९२३९  

१० नरेन्द्र ब.खडायि   जि.िनस्िास््य दार् चलुा  हे.अ.  ९८४८७२४८६९  

११ निराि िोशी  धारी ३  उपशाखा धारी  सदस्य  ९७४९५२२९८५  

१२ नारायण दि िोशी  ररठार्ौपािा २  उपशाखा ररठार्ौपािा  सभापमि   

१३ नर मसंह िहरा  काटै ९  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  प्रा.उ.प्रजशक्षक   

१४ िोय राि अिस्थी  खलंगा ६  उपशाखा खलंगा  उपसजर्ि  ९७४९५२४६९५  

१५ नन्द्दा िहरा  काटै १  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  स्ियंसेिक   

१६ प्रिा अिस्थी  खलंगा ६  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  स्ियंसेिक  ०९३४२०३५५  

१७ दान मसंह िहरा  खलंगा ९  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  का.सहायक  ९८४८८१३०१५  
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१८ िगि मसंह बडाल  काटै १  ने.रे.सो.जि.शा.  वफ.सं.  ९७४९५२४३४२  

१९ पदि मसंह साउद  िामलकािचनु २  ने.रे.सो.जि.शा.  उत्प्ररेक  ९७४९५११०८७ 

२० यशोदा काकी  छापरी २  उपशाखा छापरी  स्ियंसेिक  ९७४९५४४०९१  

२१ प्रिे मसंह बचढाथोकी  मसिोला ६  अवप वहिाल गा.पा. ना.सच.  ९७४९५०७८५१  

२२ जिल्ला स्काउट दार् चलुा   ९७४९५०७५१३ 

 

ग) जिल्ला जस्थि विमभन्न सरकारी कायालुयहरुको वििरण : 
जस. 
नं. 

कार्यालर्यको नाि कार्ाालर्को 
टेललफोन नं. 

कार्ाालर्को प्रमुखको 
सरकारी मोबाईल नं.  
वा टे.फो.नं.  

कार्ाालर्को ईमेल ठेगाना 

१ जिल्ला प्रशासन कार्यालर्य, 
खलगंा, दार्चलुा  

०९३-४२०१३३ 
०९३-४२०२१४ 
०९३-४२००१७ 

मसद्धराि िोशी 
9858727777 

daodarchula@moha.gov.np 
daodarchula@gmail.com 
 

२ िहाकाली नदी मनर्यन्त्रण 
आर्योिना कार्यालर्य 

०९३-४२०३६० शोभाकर पौडेल 
9858757075 

dwidp.mrtp@gmail.com 

३ गचरु गोरख गचल्म खलगंा व्यारेक, 
दार्चलुा  

०९३-४२०१५१ 
०९३-४२०२०० 

ओि विक्रि बस्नेि 
9862283852 

coy-gurugorakh@nepalarmy.mil.np 

४ जिल्ला प्रहरी कार्यालर्य दार्चलुा ०९३-४२०२५० 
०९३-४२०१९९ 

िनोहर प्रसाद भट्ट  
9858725555 

dpodarchula2011@gmail.com 

५ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, हे.क्वा., 
दार्चलुा नं. ४४ गण 

०९३-४२०१०० 
 

नरेन्द्र बि  
9851272276 
9851272238 

apfdarchula.coy@gmail.com 
darchula_n50coy@apf.gov.np 

६ राष्ट्रिर्य अनचसन्धान जिल्ला 
कार्यालर्य दार्चलुा 

०९३-४२०११७ प्रज्िल खड्का 
9858783056 

- 

७ जिल्ला सिन्वर्य समिमतकको 
कार्यालर्य दार्चलुा 

०९३-४१००11 
०९३-४१००22 
०९३-४१००33 
०९३-४१००४४ 

डा. वििय भ चिेल 
९८५८७२०१११ 

ddc.darchula@gmail.com 

८ ष्ट्डभििन वन कार्यालर्य दार्चलुा ०९३-420145 गोकच ल ररिाल 
9858755145 

darchuladfo@gmail.com 
dardfo@dof.gov.np 

९ स्वास्थ्य कार्यालर्य दार्चलुा 093-420188 
/420398 

िय राि भट्ट 
9858776867 

dhodarchula3@gmail.com 

१० जिल्ला अस्पताल दार्चलुा 093-420३०८ डा. आदश ुमलम्बच 
९८६०311634 
9802332517 

darchulahospital@gmail.com 

११ र्िजेलर्या िलमवद्यचत आर्योिना 
वलार् 

९९४९३००२२ अिय कच िार दाहाल 
9851178232 

chameliya@nea.org.np 
 

१२ सीिा प्रशासन कार्यालर्य, व्याँस  ०९३-४२०११८ िोहन मसंह धािी 
9858752144 

baodarchula@gmail.com 

१३ जशक्षा मवकास तथा सिन्वर्य 
ईकाई दार्चलुा 

०९३-४१०१३५ 
०९३-४१०१464 

िय राि पन्द्ि 
9858775061 

darchuladeo@gmail.com 
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जस. 
नं. 

कार्यालर्यको नाि कार्ाालर्को 
टेललफोन नं. 

कार्ाालर्को प्रमुखको 
सरकारी मोबाईल नं.  
वा टे.फो.नं.  

कार्ाालर्को ईमेल ठेगाना 

१४ दार्चलुा मतकंर सडक आर्योिना 093-420119 
/420144 

अच्यचि विलाष पन्द्ि 
9867438728 

dprp@dor.gov.np 
dtrpoffice@gmail.com 

१५ अष्ट्पनाम्पा सरंक्षण क्षते्र कार्यालर्य 
दार्चलुा 

093-420497 गणेश पौडेल 
9858783545  

ancadarchula@gmail.com 

१६ जिल्ला सरकारी वष्ट्कल 
कार्यालर्य दार्चलुा 

093-420131 लक्षिण खनाल 
9868737173 
 

darchula.oag@gmail.com 

१७ कोष तथा लखेा मनर्यन्त्रक 
कार्यालर्य दार्चलुा 

093-420177 भ चपाल मसंह काकी 
9858757377 

dtcodarchula@gmail.com 

१८ िालपोत कार्यालर्य दार्चलुा 093-420103 
/४२०३१५ 

लक्ष्िी राि विष्ट 
9858784504 

lrodarchula@gmail.com 

१९ जिल्ला तथ्याकं कार्यालर्य 
दार्चलुा 

093-420136 पदिराि पाण्डे 
9858775024 

bso.darchula@gmail.com 

२० जसर्ाई मवकास ष्ट्डभििन 
कार्यालर्य दार्चलुा 

093-420227 राि रथ खरेल 
9858751876 

idsd.darchula@gmail.com 

२१ खानेपानी तथा सरसफाई सब-
ष्ट्डभििन कार्यालर्य, सम्पकु 
कार्यालर्य दार्चलुा 

093-420150 प्रकाश पाकी 
9865756168 

wss.darchula@gmail.com 

२२ जिल्ला मनवार्न कार्यालर्य 
दार्चलुा 

093-420221 प्रदीप मसह धािी 
9759503359 

ec.deo.darchula@gmail.com 

२३ जिल्ला हचलाक कार्यालर्य दार्चलुा 093-420120 पदि राि िोशी 
9858751766 

dpodarchula518@gmail.com 

२४ नापी कार्यालर्य दार्चलुा 093-420212 ददपेन्द्र मसह कचाँ िर 
9749517033 

surveydarchula@gmail.com 

२५ जिल्ला आर्यचवेद स्वास्थ्य केन्द्र 
दार्चलुा 

093-4२०११४ सीिाराि हौिाली िगर 
(मनमिि) 

dahcdarchula@gmail.com 

२६ घरेलच तथा साना उद्योग मवकास 
समिमत शाखा दार्चलुा 

093-420121 गंगा िगर 
9759503410 

ghareludarchula@gmail.com 
csidbdarchula2073@gmail.com 

२७ कारागार कार्यालर्य दार्चलुा 093-420259 बीरेन्द्र मसंह धािी 
9858770777 

dpodarchula259@gmail.com 

२८ सािाजिक मवकास कार्यालर्य  राि र्न्द्र ओटा 
9867264272 

Sdo.darchula@gmail.com 

२९ दार्चलुा मवद्यचत मवतरण केन्द्र 
दार्चलुा 

093-420053 
/420132 

9858788555 nea.darchula@gmail.com 

३० जशक्षाको लागी खाद्यर्य कार्यकु्रि 
पररर्योिा इकाई दार्चलुा 

093-420286 योगेन्द्र बि 
9749641869 

ffepdarchula@gmail.com 
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जस. 
नं. 

कार्यालर्यको नाि कार्ाालर्को 
टेललफोन नं. 

कार्ाालर्को प्रमुखको 
सरकारी मोबाईल नं.  
वा टे.फो.नं.  

कार्ाालर्को ईमेल ठेगाना 

३१ नेपाल टेजलकि दार्चलुा 093-420108 
/420111 

कृष्ण बहादचर गचरुङ 
9858422246 

nt.darchula@ntc.net.np, 
ppsdarchula@ntc.net.np 

३२ कृष्ट्ष ज्ञान केन्द्र दार्चलुा 093-420447 प्रकाश कच िार पन्द्ि  akcdarchula@gmail.com 
३३ प्रधानिन्त्री कृष्ट्ष आधचमनकीकरण 

पररर्योिना कार्यान्वर्यन ईकाइ 
स्याउ िोन, दार्चलुा 

093-420141 
/420447 

विष्णच प्रसाद ओटा 
9858775051 

pmampappledarchula@gmail.com 

३४ िटेेररनरी अस्पताल तथा पशच 
सवेा मवज्ञ केन्द्र, पाटन वतैडी 
सम्पकु कार्यालर्य, दार्चलुा 

०९३-४२०१०४ देिी दि भट्ट 
9858783060 

vethospitaldarchula@gmail.com 

 

घ) आपिकामलन अिस्थािा स्िास््य सेिा प्रदान गने दार् चलुािा रहेका न.पा./गा.पा. स्िास््य संयोिकहरुको 
स्िास््यकिीहरुको वििरण 

लस.न ं क्र.सं 
संस्था  

स्िास््य संस्थाको नाि  किरु्ारीको नाि थर  पद  िह  सेिाको 
प्रकार  

सम्पकु नम्बर  इमाम 
ताललम प्राप्त 

भएको  

१ 1 स्िास््य शाखा, शैल्यजशखर 
नगरपामलका, दार् चलुा। 

श्री र्क्र मसंह काकी ि.स्िा.मन. अमधकृि छैटों स्थायी 9848770224 Incharge 

२ 2 श्री धन देि िोशी  मस.अ.हे.ि  अमधकृि छैटों स्थायी 9848752292   

४ 4 श्री िहेश राि मबष्ट हे.अ. सहायक पााँर्ौं स्थायी 9848810406   

५ १ गोकच लेश्वर प्राथमिक अस्पिाल डा. मनयाि अन्द्सारी  िे.अ. अमधकृि आठौं करार 9847882499 Incharge 

८ ४ श्री िहेश प्रसाद मबष्ट हे.अ. सहायक पााँर्ौं स्थायी 9849030296   

९ ५ श्री ओि प्रकाश पन्द्ि हे.अ. सहायक पााँर्ौं स्थायी 9865942791   

१० ६ श्री lg/h a8" हे.अ. सहायक पााँर्ौं स्थायी 9868729976   

११ ७ श्री लक्ष्िी ठगचन्ना स्टाफ नस ु सहायक पााँर्ौं स्थायी 9864600422   

१२ ८ श्री िाधि प्रसाद लेखक मस.अ.हे.ि.अ. अमधकृि छैटों स्थायी 9848840500   

१३ ९ श्री हरर मसंह मबष्ट ल्या.टे.अ. अमधकृि छैटों स्थायी 9848856123   

१४ १० श्री मनिलुा मबष्ट अ.न.िी. सहायक पााँर्ौं स्थायी 9868709152   

१५ ११ श्री िन्द्िच मबष्ट  अ.न.िी. सहायक पााँर्ौं स्थायी 9848753847   

१६ १२ श्री धनदेि िोशी मस.अ.हे.ि. सहायक पााँर्ौं स्थायी 9848752292   

१७ १३ श्री पचरुषोिि लेखक अ.हे.ि. सहायक र्ौथो स्थायी 9848875731   

१८ १४ श्री पचजणिुा मबष्ट अ.न.िी. सहायक र्ौथो स्थायी 9861116754   

१९ १५ श्री िानकी मबष्ट फा. सहायक सहायक पााँर्ौं करार 9848813599   

२० १६ श्री हररराि पाण्डेय अ.हे.ि. सहायक र्ौथो करार 9848821511   

२१ १७ श्री नारायण ब. र्न्द्द अ.हे.ि. सहायक र्ौथो करार 9868488101   

२२ १८ श्री हेिन्द्ि राि लेखक ल्या.अ. सहायक र्ौथो करार 9848849338   

२३ १९ श्री िििा फराल स्टाफ नस ु सहायक पााँर्ौं करार     
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२४ २० श्री गंगा दि िोशी अ.हे.ि. सहायक र्ौथो करार 9868712307   

२५ २१ श्री ददपा भट्ट मबष्ट स्टोर सहायक सहायक र्ौथो करार 9867735410   

२६ १ बोहरीगांउ स्िास््य र्ौकी श्री जशि दि िोशी ि.स्िा.मन. अमधकृि छैटों स्थायी 9848882762 Incharge 

२७ २ श्री दियजन्द्ि िोशी मस.अ.न.िी. सहायक पााँर्ौं स्थायी 9868722482   

२८ ३ श्री कौजशला िोशी अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार 9848828416   

२९ ४ श्री लक्ष्िी िोशी अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार 9848782045   

३० ५ श्री रिेश प्रसाद िोशी  अ.हे.ि. सहायक र्ौथो करार 9869156236   

३१ ६ श्री दचरा खत्री अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार     

३२ ७ श्री राि मसंह धािी अ.हे.ि. सहायक र्ौथो करार 9841086268   

३३ ८ श्री पवित्रा रािि अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार 9867739347   

३४ ९ श्री नरेन्द्र प्रसाद ओटा अ.हे.ि. सहायक र्ौथो करार 9858751070   

३५ १० श्री िाधिी ओटा अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार 9865741418   

३६ १ देथला स्िास््य र्ौकी श्री लोकेन्द्र बहादचर र्न्द्द मस.अ.हे.ि.अ. अमधकृि छैटों स्थायी 9868444728 Incharge 

३७ २ श्री मनन्द्िन ब. र्न्द्द हे.अ. सहायक पााँर्ौं स्थायी 9865053507   

३८ ३ श्री कच िारी शृ्रिना साउद अ.हे.ि. सहायक र्ौथो स्थायी 9848720134   

३९ ४ श्री कवििा काकी अ.न.िी. सहायक र्ौथो स्थायी 9865661566   

४० ५ श्री उमिलुा हचम्ली अ.न.िी. सहायक र्ौथो स्थायी 9864325445   

४१ ६ श्री शाजन्द्ि खत्री  अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार 9809452585   

४२ ७ श्री िाया धािी  अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार 9865767389   

४३ ८ श्री िाधि कपाडी अ.हे.ि. सहायक र्ौथो करार 9863104852   

४४ ९ श्री लमलिा भट्ट अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार     

४५ १० श्री िहेश भट्ट अ.हे.ि. सहायक र्ौथो करार 9862473306   

४६ ११ श्री मनिलुा शावह, र्न्द्द अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार 9866542985   

४७ १ ग्िानी स्िास््य र्ौकी श्री नमसब धािी हे.अ. पााँर्ौं स्थायी 9848741275 Incharge 

४८ २ श्री लोकेन्द्र मसंह डागा अ.हे.ि. र्ौथो स्थायी 9848762168   

४९ ३ श्री पदि राि मबष्ट अ.हे.ि. पााँर्ौं स्थायी 9866876036   

५० ४ श्री कलाििी ठगचन्ना अ.न.िी. पााँर्ौं स्थायी 9864295015   

५१ ५ श्री दीपिाला मसलाल अ.न.िी. र्ौथो स्थायी 9868522964   

५२ ६ श्री दीपा धािी अ.न.िी. र्ौथो करार 9865957666   

५३ ७ श्री िमनसा धािी  अ.न.िी. र्ौथो करार 9866967282   

५४ ८ श्री लक्ष्िी साउद डागा अ.हे.ि. र्ौथो करार 9869848850   

५५ ९ श्री अन्द्िना धािी अ.न.िी. चौथो करार 9869914179   

५६ १ रामनजशखर स्िास््य र्ौकी श्री नारायण दि भट्ट मस.अ.हे.ि.अ. छैटों स्थायी 9848725320 Incharge 

५७ २ श्री कृष्णानन्द्द पन्द्ि हे.अ. पााँर्ौं स्थायी 9865852514   

५८ ३ श्री रे्िराि िोशी अ.हे.ि. र्ौथो स्थायी 9848401262   



63 

 

५९ ४ श्री िहेश्वरी मबष्ट अ.न.िी. पााँर्ौं स्थायी 9869665341   

६० ५ श्री िानकी िोशी अ.न.िी. र्ौथो करार 9843660391   

६१ ६ श्री मसिा भट्ट अ.न.िी. र्ौथो करार 9864702961   

६२ ७ श्री राि दि भट्ट अ.हे.ि. र्ौथो करार 9848991522   

६३ ८ श्री िन्द्िच धािी  अ.न.िी. र्ौथो करार 9861284663   

६४ ९ श्री शाजन्द्ि धािी अ.न.िी. र्ौथो करार 9868864535   

६५ १ जशखर स्िास््य र्ौकी श्री दल बहादचर खडायि मस.अ.हे.ि.अ. छैटों स्थायी 9868849669 Incharge 

६६ २ श्री नरेन्द्र ब. खडायि हे.अ. पााँर्ौं स्थायी 9848724869   

६७ ३ श्री ियन्द्िी ओटा अ.हे.ि. र्ौथो स्थायी 9865941547   

६८ ४ श्री हरुली धािी  अ.न.िी. र्ौथो स्थायी 9868717127   

६९ ५ श्री िेनचका खडायि अ.न.िी. र्ौथो स्थायी 9861495821   

७० ६ श्री किला ठगचन्ना अ.न.िी. र्ौथो करार 9843445134   

७१ ७ श्री अन्द्िच खडायि अ.न.िी. र्ौथो करार 9864601522   

७२ ८ श्री सचमनिा खडायि अ.हे.ि. र्ौथो करार 9848994114   

७३ ९ श्री सचमनिा बोहरा अ.न.िी. र्ौथो करार 9848792523   

७४ १ b'x' uf=kf lbg]z s'df/ l;x x]=c %}&f}   :yfoL 9759504405   

७५ १ lxlsnf :jf=rf} k|]d l;x wfdL c=x]=j kfrf} :yfoL 9868866262 Incharge 

७६ २ >L gGbf e§ l;=c=g=dL %}&f}   :yfoL 9868866604   

७७ ३ >L efuf a*fn l;=c=g=dL kfrf} :yfoL 9949520456   

७८ ४ >L kfj{tL a*fn c=x]=j rf}yf] :yfoL     

७९ ५ >L lgd{nf wfdL c=g=dL rf}yf] :yfoL     

८० ६ >L zflalq sfsL{ c=g=dL   s/f/ 9848882533   

८१ ७ >L d+h" a*fn c=g=dL   s/f/     

८२ ८ >L *Dd/ l;x a*fn Nof=c   s/f/     

८३ १ lkknrf}/L :jf=rf} >L O{Zj/L bQ e§ l;=c=x]=j %}&f}   :yfoL 9868466409 Incharge 

८४ २ >L gGbf dx/ c=g=dL kfrf} :yfoL 9749520426   

८५ ३ >L led axfb"/ zfx c=x]=j rf}yf] :yfoL 9848484847   

८६ ४ >L nlntf wfdL c=g=dL   s/f/ 9749641260   

८७ ५ >L a]ndlt a*fn c=g=dL rf}yf] :yfoL     

८८ ६ >L kfj{tL dx/f c=g=dL rf}yf] :yfoL     

८९ ७ >L *Da/ l;x sfsL{ c=x]=j rf}yf] :yfoL     

९० १ a|Xdb]j :jf=rf} >L भिम शाह  c=x]=j kfrf} :yfoL 9860296919 Incharge 

९१ २ >L uf]laGbL nf]Yofn c=g=dL rf}yf] :yfoL 9848727921   

९२ ३ >L snfjtL hf]zL c=g=dL kfrf} :yfoL 9848877480   

९३ ४ >L hgs hf]zL c=x]=j rf}yf] :yfoL 9848703965   
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९४ १ wf/L :jf=rf} >L lblnk l;x dx/f l;=c=x]=j %}&f}   :yfoL 9749507929 Incharge 

९५ २ >L df]xg l;x wfdL x]=c kfrf} :yfoL 9842249170   

९६ ३ >L afUdtL a*" c=g=dL kfrf} :yfoL 9868807184   

९७ ४ >L OGb|f sfsL{ l;=c=g=dL kfrf} :yfoL     

९८ ५ >L lgd{nf wfdL c=x]=j   s/f/ 9749669986   

९९ ६ u/d}/f ;f=:jf=OsfO >L k'/g l;x zfx" c=g=dL   s/f/     

१०० ७ >L nfndlt a*fn c=g=dL   s/f/     

१०१ १ मामाा गा.पा. चक्र भिह धामी भि.अ.हे.व. अ.छैटौँ स्थायी ९८४८८५६७८५   

१०२ २ पशुपति जोशी भि.अ.न.मी. ि.पाचौँ स्थायी ९७४९५२०७११   

१०३ १ गुल्जर स्वा.चौ. विन्ि भिह खत्री हे.अ.   स्थायी ९८६८७६६७७८ Palika Kaj 

१०४ २ नरेन्र भिह ठगुन्ना अ.हे.व. ि.चौथौ स्थायी ९७४९५२०३०७ Incharge 

१०५ ३ कुमारी ववमला महरा अ.न.मी. ि.चौथौ स्थायी     

१०६ ४ िरस्विी ठगुन्ना अ.न.मी. ि.चौथौ करार ९८६४६२६४९९   

१०७ ५ प्रकाश ठगुन्ना अ.हे.व ि.चौथौ करार ९८४८७३६२७६   

१०८ १ िा स्वा.ई.िाकु हररचन्र ठगुन्ना  अ.हे.व. ि.चौथौ करार ९८६५९०२५३२   

१०९ २ बिमला ठगुन्ना अ.न.मी. ि.चौथौ करार ९७४९५७८८३२   

११० १ लटटनाथ स्वा.चौ. रुप भिह ठगुन्ना हे.अ. ि.पाचौँ स्थायी ९८६५८६२२५९ Incharge 

१११ २ गोबिन्दराज जोशी भि.अ.हे.व. ि.पाचौँ स्थायी ९८६३११४९२२   

११२ ३ िरस्विी भिह भि.अ.न.मी ि.पाचौँ स्थायी ९८४८२३७२२९   

११३ ४ जगटदश डडाल अ.हे. ि.पाचौँ करार ९८४३०३९७५८   

११४ ५ टदपक बिष्ट अ.हे.व. ि.चौथौ स्थायी ९८४५३५६९५७   

११५ ६ पशुपिी ठगुन्ना अ.न.मी ि.चौथौ स्थायी ९८४१६६१६१६   

११६ ७ नारा िट्ट अ.न.मी. ि.चौथौ करार ९८६८४९०६३३   

११७ ८ आशा पन्ि अ.न.मी. ि.चौथौ करार     

११८ ९ पवन कुमार धामी अ.हे.व. ि.चौथौ करार ९८४८८८०८८५   

११९ १० बिरज बिष्ट ल्या.अ. ि.चौथौ करार ९८४७१२०९८३   

१२० १ िा.स्वा.ई िैिेिगर डवल भिह धामी अ.हे.व ि.चौथौ करार     

१२१ २ अतनिा धाभम अ.न.भम. ि.चौथौ करार     

१२२ १ िपोवन स्वा.चौ. टदनेश भिह धामी हे.अ. ि.पाचौँ स्थायी ९८४८७००३२० Incharge 

१२३ २ अमर भिह बिष्ट भि.अ.हे.व ि.पाचौँ स्थायी ९८६८५०४५१०   
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१२४ ३ ईन्रा ठगुन्ना भि.अ.न.मी. ि.पाचौँ स्थायी ९७४९५२१७७१   

१२५ ४ मतनषा महरा अ.न.मी. ि.चौथौ स्थायी ९८६३७७२१८८   

१२६ ५ लक्ष्मी धामी अ.न.मी ि.चौथौ करार ९८६४६३८३७६   

१२७ ६ पजुा पन्ि अ.न.मी ि.चौथौ करार ९८४३०४०११५   

१२८ 1 भििोला स्वा.चौ. भिरोपति  तित्रा  अ.हे व. ि.चौथौ स्थायी ९८६६३२१९२०   

१२९ 2 नरमा महिा भि.अ.न.मी. ि.पाचौँ स्थायी ९७४९५६८०७७   

१३० 3 देिेन्र भिह महिा अ.हे व. ि.चौथौ करार     

१३१ 4 िारा महिा अ.न.मी ि.चौथौ करार     

१३२ 5 मतिमा महिा अ.न.मी ि.चौथौ करार ९७४९५४२२८२   

१३३ 1 िेरी स्वा.चौ. परमानन्द भिह ठगनु्ना हे.अ. ि.पाचौँ स्थायी ९८६५५७९६६५ Incharge 

१३४ 2 िुना कोट्टरी अ.न.मी. ि. चौथौ स्थायी ९७४९०१८७८२   

१३५ 3 हेमा चन्द अ.न.मी ि.चौथौ स्थायी     

१३६ 4 शान्िी पन्ि अ.न.मी ि.चौथौ करार ९७४९६६६६७७   

१४० 5 रन्जन डडाल अ.न.मी. ि.चौथौ करार     

१३७ 6 पे्रम भिह डडाल अ.हे.व. ि.चौथौ करार ९८४८५५५११६   

१३८ 1 िा.स्वा .ई .माङदाङ श्याम भिह महिा अ.हे.व. ि.चौथौ करार     

१३९ 2 कान्न्ि डडाल अ.न.मी. ि.चौथौ करार     

१४१ 1 स्वास््य शाखा चन्र भििंह कुुँ वर ज.स्वा.तन. अ.छैटौ स्थायी ९७४९५२०२०५ y 

१४३ 2   दान भििंह िण्डारी अ.हे.व. ि.पाुँचौ स्थायी ९७४९५२११९० Incharge 

१४४ 3 ववन्दा िढुाथोकी अ.न.मी. ि.पाुँचौ स्थायी ९७४९५३२३५२   

१४५ 4 ििंगगिा िुनवुार अ.न.मी. ि.चौथो स्थायी ९८५८७९०९००   

१४६ 5 ववक्रम भििंह शाहु अ.न.मी. ि.चौथो स्थायी ९८४०९०३३२३   

१४७ 1 हुिी स्वा.चौ. चन्र भििंह खािी हे.अ. ि.पाुँचौ स्थायी ९८४१६१५३७६ Incharge 

१४८ 2 िुन्स्मिा कुुँ वर अ.न.मी. ि.चौथो स्थायी ९८६१४१२९०५   

१४९ 3 खेमराज िट्ट अ.हे.व. ि.चौथो करार ९८४८८३३२६७   

१५० 4 िेलमिी िडु अ.न.मी. ि.चौथो करार ९७४९६५४६९२   

१५२ 2 धौलाकोट स्वा.चौ  कमला कठायि अ.न.मी. ि.चौथो स्थायी ९७४९६४७६७६   

१५३ 3 धाना कुुँ वर अ.न.मी. ि.पाुँचौ स्थायी     

१५५ 2 िुनिेरा स्वा.चौ जमन भििंह िडाल अ.हे.व. ि.चौथो स्थायी ९८४२२५९५४३   

१५६ 3 पववत्रा कु.थापा अ.न.मी. ि.चौथो स्थायी ९७४९६०४९४९   

१५७ 4 उभमाला कुुँ वर अ.न.मी. ि.चौथो स्थायी ९७४९५२००९२   
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१५८ 5 तनिा कुुँ वर अ.न.मी. ि.चौथो करार ९७४९६५६२६५   

१६० 2 राप्ला स्वा.चौ  नरेन्र भििंह महरा अ.हे.व. ि.चौथो स्थायी ९८४८७९७१०८ Incharge 

१६१ 3 िरला िढुाथोकी अ.न.मी. ि.पाुँचौ स्थायी ९७४९५२१७९७   

१६२ 1 िा.स्वा.एकाई दनु्ललङ् उपेन्र भििंह कुुँ वर अ.हे.व. ि.चौथो करार ९७४९५९८३९१   

१६३ 2 िभमाला ह्याकी अ.न.मी. ि.चौथो करार ९७४९५९६३८०   

१६४ 1 िा.स्वा.एकाई डोकट जनक भििंह खािी अ.हे.व. ि.चौथो करार ९७४९५२००८९   

१६५ 2 शान्िी िमिं अ.न.मी. ि.चौथो करार ९७४९५१९९३६   

१६६ 1 अवपवहिाल गााँ.पा रािेन्द्र मसहं धािी भे.क.सच पार्ौ स्थायी 9860059979 Incharge 

१६७ 2 गणेश िोशी H.A पार्ौ स्थायी 9841907662   

१६८ 1 स्िा.र्ौ. खण्डेश्वरी प्रिोद कच िार र्ौधरी AHW र्ौथो स्थायी 9847466621 Incharge 

१६९ 2 लालच रोकाया S.ANM पार्ौ स्थायी 9868866808   

१७० 3 िन्द्िोली धािी s.ANM पार्ौ स्थायी 9749564446   

१७१ 4 भ चपेन्द्र डडाल AHW र्ौथो स्थायी     

१७२ 5 भरि बहादचर धािी AHW र्ौथो स्थायी 9868571216   

१७३ 6 सचमनिा ठेकरे ANM र्ौथो करार 9840260141   

१७४ 7 मसन्द्दच धािी ANM र्ौथो करार 9869712886   

१८६ 8 ददपेन िन्द्याल AHW र्ौथो करार 9868461100   

१८७ 9 धनचरा ठेकरे L.A र्ौथो करार 9865920502   

१७५ 10 किल मसं. धािी AHW र्ौथो करार 9849519630   

१७६ 1 आधारभ चि स्िास््य केन्द्र,पाथा रोवहि ठेकरे AHW र्ौथो करार 9865579688   

१७७ 2 रािच लो्याल ANM र्ौथो करार 9868299676   

१७८ 1 आधारभ चि स्िास््य केन्द्र,मसिी बसन्द्ि धािी AHW र्ौथो करार 9840581790   

१७९ 2 पाििुी िागरी ANM र्ौथो करार 9749599227   

१८० 1 स्िा.र्ौ. घचसा भागरथी धािी ANM र्ौथो करार 9865911103   

१८१ 2 पशचपिी काकी ANM र्ौथो करार     

१८२ 1 आधारभ चि स्िास््य केन्द्र, 

मसिोला  
धनराि िोशी AHW र्ौथो करार 9868777514   

१८३ 2 मबिला िोशी ANM र्ौथो करार     

१८४ 1 आधारभ चि स्िास््य केन्द्र, 

सौगन्ना 
िहेश ठगचन्ना  AHW र्ौथो करार 9867589449   

१८५ 2 मबिला बोहरा ANM र्ौथो करार     

१८८ 1 dfxfsfnL :jf=zfvf श्री िोहन मसह िहरा ि.स्िा.मन. अमधकृि छैटौ स्थायी ९८४८७३४६७४ Incharge 

१९० 2   श्री कच िरे मसह धािी मस.हे.ि. सहायक पााँर्ौ स्थायी 9848992243 Incharge 

१९१ 3 श्री कलाििी धािी अ.न.िी. सहायक र्ौथो स्थायी 9848821235   

१९२ 4 श्री कलािमि कचाँ िर अ.न.िी. सहायक र्ौथो स्थायी 9864622133   

१९३ 5 श्री ििन मसह धािी अ.हे.ि. सहायक पााँर्ौ स्थायी     

१९४ 6 श्री वहरा मबष्ट अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार 9865902348   



67 

 

१९५ 7 श्री पचष्पा भट्ट अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार 9843239607   

१९६ 1 sf }̂ :jf= rf}sL श्री हरक मसह शाहच मस.अ.हे.ि. 
अमधकृि 

अमधकृि छैटौ स्थायी 9749539919 Incharge 

१९७ 2 श्री िय मसह भण्डारी अ.हे.ि. सहायक पााँर्ौ स्थायी 9840923878   

१९८ 3 श्री िानििी नगाल अ.न.िी. सहायक पााँर्ौ स्थायी 9868808561   

१९९ 4 श्री ियन्द्िी ओड अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार 9848839706   

२०० 1 vn+uf :jf=rf}sL श्री केसर मसह बचढाथोकी मस.अ.हे.ि.अमधकृ
ि 

अमधकृि छैटौ स्थायी 9864759928 Incharge 

२०२ 3 श्री हरी देिी खत्री मस.अ.न.िी. सहायक पााँर्ौ स्थायी 9865761699   

२०३ 4 श्री िाधिी कच िारी ओड अ.न.िी. सहायक र्ौथो स्थायी 9840253969   

२०४ 5 श्री प्रकाशर्न्द्र िोशी अ.हे.ि. सहायक र्ौथो स्थायी 9848992025   

२०५ 6 श्री िानकी भट्ट अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार 9749521885   

२०६ 1 wfk :jf=rf}sL श्री देि मसंह फसिुान हे.अ. सहायक पााँर्ौ स्थायी 9846273624 Incharge 

२०७ 2 श्री धनन्द्िय मसंह कच िर अ.हे.ि. सहायक र्ौथो स्थायी 9868713121   

२०८ 3 श्री सचना देिी धािी अ.न.िी. सहायक पााँर्ौ स्थायी 9749525316   

२०९ 4 श्री पाििुी भट्ट अ.न.िी. सहायक र्ौथो स्थायी 9749521985   

२१० 5 श्री बसन्द्िी कच िारी िहर अ.न.िी. सहायक र्ौथो स्थायी 9848767893   

२११ 6 श्री िसच लोहार अ.न.िी. सहायक र्ौथो स्थायी 9848867180   

२१२ 7 श्री गोििी िहरा मस.अ.न.िी.मनरर
क्षक 

अमधकृि छैटौ स्थायी 9848902736   

२१३ 1 bQ" :jf=rf}sL श्री गौरी सािन्द्ि मस.अ.न.िी. सहायक पााँर्ौ स्थायी 9749542935 Incharge 

२१४ २ जय िहादरु फिावान  ि.स्िा.मन. clws[t %}&f} स्थायी ९८४८८९३२२५   

२१५ ३ श्री सचरेन्द्र दिाइ अ.हे.ि. सहायक र्ौथो स्थायी 9749580390   

२१६ ४ श्री िाधि प्रशाद िोशी अ.हे.ि. सहायक र्ौथो करार 9868777256   

२१७ ५ श्री कवििा नगाल अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार     

२१८ ६ श्री रविन्द्र मसंह ठगचन्ना हे.अ. सहायक पााँर्ौ करार 9868697417   

२१९ ७ श्री परमिला बागर्न अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार 9848468467   

२२० ८ श्री िाधिी डााँगा अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार 9868866640   

२२१ ९ श्री नारायणी रैखोला अ.हे.ि. सहायक र्ौथो करार 9848837655   

२२२ १० श्री प्रमिभा िहरा अ.न.िी. सहायक र्ौथो करार 9843896022   

२२३ 1 n]sd uf=kf= :jf:Yo zfvf xl/ bQ hf]zL l;=c=x]=a= clws[t %}&f} :yfoL ९८४८८३४५३३ Incharge 

२२४ 2 l;tf u"?ª l;=c=g=ld= clws[t %}&f} :yfoL     

२२५ 1 v/s*f :jf:Yo rf}sL दामोदर जोशी l;=c=x]=a= clws[t %}&f} :yfoL ९८४८८२९५७२   

२२७ 3 Hof]tL aufn  l;=c=g=ld= ;xfos kfrf} :yfoL     

२२८ 4 cr{gf e)*f/L  c=g=ld= ;xfos rf}yf] :yfoL     

२२९ 5 hfgsL df/s)*] c=g=ld= ;xfos rf}yf] :yfoL     

२३० 6 k|d kNnk kGt l;=c=x]=a= ;xfos kfrf} :yfoL     
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२३१ 251 ;"lgtf  hf]zL Nof=c ;xfos rf}yf] s/f/     

२३२ 252 lxdf b]jL hf]zL Nof=c ;xfos rf}yf] s/f/     

२३३ 1 l/&frf}kftf :jf:Yo rf}sL cDaf bQ hf]zL  h=:jf=lg= clws[t %}&f} :yfoL ९८४८९०२६०५   

२३४ 2 bfdf]b/ hf]zL  l;=c=x]=a= clws[t %}&f} :yfoL     

२३५ 3 wd]{Gb| s"df/ kGt  x]=c= ;xfos kfrf} :yfoL     

२३६ 4 /fh]]Gb| k|;fb lai^  l;=c=x]=a= #REF! :yfoL     

२३७ 5 /flwsf lai^ l;=c=g=ld= #REF! :yfoL     

२३८ 6 clg?b| ld> c=x]=a= ;xfos rf}yf] :yfoL     

२३९ 7 ddtf kGt  c=g=ld= ;xfos rf}yf] :yfoL     

२४० 8 dGh" wfdL c=g=ld= ;xfos rf}yf] :yfoL     

२४१ 1 ;df]{nL :jf:Yo rf}sL lbks k|;fb kGt x]=c= #REF! :yfoL ९८४८७५६०६९   

२४२ 2 nIdL e \̂̂  l;=c=g=ld= #REF! :yfoL     

२४३ 3 ljlkg s"df/ hf]zL  c=x]=a= ;xfos rf}yf] :yfoL     

२४४ 1 nfnL :jf:Yo rf}sL रमेश जोशी x]=c= पाचौ :yfoL ९८४८७९१८५९   

२४५ 2 hoGtL hf]zL  l;=c=g=ld= पाचौ :yfoL 9849524422   

२४६ 3 lzj/fd ;fsL{ c=x]=a= ;xfos rf}yf] :yfoL 9868774011   

२४७ 4 lgd{nf v*sf c=g=dL चौथो :yfoL     

२४८ 1 s"zsf*f ;f=:jf=OsfO Zofd/fh e§     s/f/     

२४९ 2 ;flalq kfn     s/f/     

२५० 1 cf=:jf=s]Gb| ;df]{nL ;"/]Gb| k|;fb hf]zL     s/f/     

२५१ 2 j;GtL wfdL     s/f/     

२५२ 1 cf=:jf=s]Gb| prfsf]^ k"?iff]td hf]zL     s/f/     

२५३ 2 hoGtL lul/ -gfy_     s/f/     

२५४ 1 नौगाड गा.पा. तिलक चपाई ज स्वा तन   स्थायी  ९८४८७८९७९२   

२५५ 2 मन्ज ुकुमारी धामी  ति.अ.न.मी.   स्थायी      

२५८ 1 स्वा.चौ  धुतलगडा िुरेन्र तिह ठगुन्ना हे.अ.   स्थायी  ९८४८७००२७५   

२५९ 2 िुरेन्र  तिह धामी  अ.हे.व.   स्थायी      

२६० 3 शेरुवा दत्त भट्ट  अ.हे.व.   स्थायी      

२६१ 4 उर्मिला कुवर धामी  अ.न.मी.    करार       

२६२ 5 िुस्मा कुमारी तिह  अ.न.मी.    करार       

२६३ 6 शातन्ि धामी  अ.न.मी.    करार       

२६४ 7 फ्लोरेन्ि ठगुन्ना  ल्या.अ.    करार       

२६५ 1 गतडगाड िा.स्वा.इ.के. जस्मति धामी  अ.न.मी.    करार       

२६६ 1 डाडा िा.स्वा.इ.के. हररना कुमारी धामी  अ.न.मी.   करार       

२६७ 2 जानकी धामी  अ.हे.व.   करार       
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२६८ 1 रैचु िा.स्वा.इ.के. गजेन्र तिह धामी  अ.हे.व.   करार       

२६९ 2 धौली धामी  अ.न.मी.   करार       

२७० 1 िमैजी िा.स्वा.इ.के. हररना धामी  अ.हे.व.    करार       

२७१ 2 तगिा ठगनु्ना  अ.न.मी.   करार       

२७२ 1 तिप्टी स्वा.चौ. ददनेश कुमार भण्डारी  हे.अ.   स्थायी  ९८६५५७३०६   

२७३ 2 पदम तिह ठगुन्ना  अ.हे.व.    स्थायी      

२७४ 3 िातवत्री चौधरी  अ.न.मी.   स् थायी      

२७५ 4 नारा धामी  अ.न.मी.   करार      

२७६ 5 िुलशी शाहु  अ.न.मी.   करार      

२७७ 6 िम्झना कुवर  ल्या.अ.   करार      

२७८ 1 डाडा ि.स्वा.इ.के. प्रतिभा ठगनु्ना  अ.हे.व.    करार      

२७९ 1 होपरी ि.स्वा.इ.के. केशर तिह काकी  अ.हे.व.   करार      

२८० 2 तवन्द ुधामी  अ.न.मी.    करार      

२८१ 1 खार स्वा.चौ.  रनतवर टमटा  अ.हे.व.   स्थायी      

२८२ 2 गोतवन्दतिह ठगनु्ना  अ.हे.व.   स्थायी  9848924550 Incharge 

२८३ 3 कौशा ठगुन्ना  अ.न.मी.   स्थायी      

२८४ 4 देउमिी ठगुन्ना  अ.न.मी.   स्थायी      

२८५ 5 िरस्विी शाहुठगुन्ना  अ.न.मी.   करार      

२८६ 6 जानकी धामी  अ.न.मी.   करार      

२८७ 7 ददतलप तिह महिा  ल्या.अ.   करार      

२८८ 1 चौरीगाउँ िा.स्वा.इ.के. चन्रा फराल  अ.न.मी.   करार      

२८९ 1 िुण्डमुण्ड िा.स्वा.इ.के. मदन तिह ठगनु्ना  अ.हे.व   स्थायी       

२९० 2 गोतपलाल तिह ठगनु्ना  अ.हे.व   करार      

२९१ 3 िररिा ठगनु्ना  अ.न.मी.   करार      

२९२ 1 इयरकोट स्वा.चौ. तवरेन्र तिह महिा  हे.अ.   स्थायी  9840866664 Incharge 

२९३ 2 कमला ठेकरे  अ.न.मी.   स्थायी      

२९४ 3 हरक तिह ठगुन्ना  अ.हे.व.   स्थायी      

२९५ 4 शान्िी ठगुन्ना  ल्या.अ.   करार      

२९६ 5 चाँदनी खािी बडाल  अ.न.मी.   करार      

२९७ १ मानाकोट िा.स्वा.इ.के. खडक तिह बडाल  अ.हे.व   करार      

२९८ २ मतमरा ठेकरे  अ.न.मी   करार      

२९९ ३ जयन्िी डडाल  अ.न.मी   करार      

३०० १ स्वास्थ्य शाखा गुण राज ओझा संयोजक छैटौ स्थायी 9848839116   

३०१ २ राम दत्त भट्ट सहसंयोजक छैटौ स्थायी   y 

३०२ ३ बिन्दु बमश्र सहसंयोजक छैटौ स्थायी     
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३०३ १ माबिकाजुुन तेज रावत हे अ पाचौ स्थायी 9848815178 Incharge 

३०४ २ जनक राज भट्ट बसअहेि पाचौ स्थायी     

३०५ ३ िागमती धामी बसअनमी पाचौ स्थायी     

३०६ ४ बिमिा धामी अनमी चौथो स्थायी     

३०७ ५ िाि बसंह धामी अहेि चौथो स्थायी     

३०८ ६ किावती धामी अनमी चौथो करार     

३०९ ७ बगता धामी अनमी चौथो करार     

३१० ८ नरेन्द बसह महरा ल्याअ चौथो करार     

३११ ९ माधि बसह धामी अहेि चौथो करार     

३१२ १ भगवती राबजि भट्ट हेअ पाचौ स्थायी 9843445386 Incharge 

३१३ २ परुिी धामी बसअनमी पाचौ स्थायी     

३१४ ३ बिक्रम बसह धामी अहेि चौथो स्थायी     

३१५ ४ बनमुिा मािी अनमी चौथो स्थायी     

३१६ ५ नारा धामी अनमी चौथो करार     

३१७ ६ नमराज जोशी अहेि चौथो करार     

३१८ ७ देिकी जोशी अनमी चौथो करार     

३१९ १ हुनैनाथ प्रगती भट्ट हेअ पाचौ स्थायी 9848755775 Incharge 

३२० २ राम दत्त बिष्ट बसअहेि पाचौ स्थायी     

३२१ ३ बििा धामी बसअनमी पाचौ स्थायी     

३२२ ४ राबजि बसह धामी अहेि चौथो स्थायी     

३२३ ५ बमना धामी अनमी चौथो करार     

३२४ १ डाडाकोट महेश पाकी हेअ पाचौ स्थायी 9866542417 Incharge 

३२५ २ पे्रम िल्लि जोशी बसअहेि पाचौ स्थायी     

३२६ 325 जानकी अभः बसअनमी पाचौ स्थायी     

३२७ 326 भुवन बगरी अहेि चौथो स्थायी     

३२८ 327 देिकी िेखक अनमी चौथो करार     

३२९ 328 रेखा पाकी अनमी चौथो करार     

३३० १ उकु नबिन बिस्ट  हेअ पाचौ स्थायी ९८४९७९३११६ Incharge 

३३१ २ बदनेश जोशी बसअहेि पाचौ स्थायी     

३३२ ३ गंगा पाि बसअनमी पाचौ स्थायी     

३३३ ४ बििा महरा  अनमी चौथो स्थायी     

३३४ ५ गंगोिी भण्डारी अनमी चौथो करार     

३३५ ६ बिबनता धामी अनमी चौथो करार     

३३६ १ पस्ती राम बसह खत्री हेअ पाचौ स्थायी ९८५१२१५८६९ Incharge 

३३७ २ सुन्दरी िोहार बसअनमी पाचौ स्थायी     
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३३८ ३ बदपक खत्री अहेि चौथो स्थायी     

३३९ ४ बहमा पन्त अहेि चौथो स्थायी     

३४० ५ सरस्वती अखेडा अनमी चौथो स्थायी     

३४१ ६ िि बसह धामी अहेि चौथो करार     

३४२ ७ नन्दा धामी अहेि चौथो करार     

३४३ ८ िक्ष्मी अवस्थी अनमी चौथो करार     

३४४ ९ बिमिा अवस्थी अनमी चौथो करार     

३४५ १० िोक राज अवस्थी ल्याअ चौथो करार     

 

ङ) उद्धार कायकुा लागी प्रहरी ईकाइ र सम्पकु व्यजक्त िथा सम्पकु वििरण:- 
जिल्ला प्रहरी कायालुय दार् चलुा 

जस.नं. ठेगाना (न.पा/गा.पा. िाड 

नं) 

स्थान  िा / ईकाइ नाम दिाव नामथर नजप्र सखं्या सम्पकव  नं. 

१ मिाकाली न.पा.िाड नं. ४ जि.प्र.का दाचुयला खंलगा प्र.ना.उ. मनोिि प्रसाद िट्ट प्रनाउ १ प्रजन २ प्रनाजन १० 

प्रसजन १० प्रि २६ प्रि ७० 

प्रकास ७ िम्मा ११५ 

९८५८७२५५५५ 

२ मिाकाली न.पा.िाड नं. ४ कािागाि सिुक्षा गाडय दाचुयला प्र.स.जन. पे्रम बिादिु चन्द प्रसजन १ प्रि १ प्रि २गिी 

िम्मा ४ 

९८४११२०२०६ 

३ मिाकाली न.पा.िाड नं. ४ जिल्ला अदालि सिुक्षा ििा सपु्रई 

दाचुयला 

प्रि प्रकास पनेरु प्रि१ प्रि ४ िम्मा ५ ९८४८७२८५५९ 

४ मिाकाली न.पा.िाड नं. ४ प्रजिअजनस ुगाडय दाचुयला प्रि िािानाि खडका  प्रि२प्रि ४ िम्मा ६ ९८४८५४४२९० 

५ मिाकाली न.पा.िाड नं. ४ अप्र पोष्ट  पलुघाट दाचुयला प्रसजन गगन जसंि िाट प्रसजन १ प्रि १ प्रि २गिी 

िम्मा ५ 

९८४८७६१५१४ 

६ मिाकाली न.पा.िाड नं. ४ साप्रसेके दाचुयला प्रसजन पदम बिादिु मल्ल प्रसजन१,प्रि २ प्रि ६ िम्मा९ ९८४८७६७०५६ 

७ मिाकाली न.पा.िाड नं. ४ जिट्राप्रका दाचुयला प्रसजन गंगा दत्त पन्ि प्रसजन १ प्रि १ प्रि १िम्मा ३ ९८४८४२९००१ 

८ मिाकाली न.पा.िाड नं. ८ प्रचौ धाप दाचुयला प्रि किन बिादिु पेला प्रसजन १ प्रि २ प्रि ७ िम्मा 

१० 

९८४८७७१०८९ 

९ मिाकाली न.पा.िाड नं. ९ प्रचौ दत्त ुदाचुयला प्रनाजन माधि प्रशाद िट्ट प्रसजन १ प्रि १ प्रि ७ िम्मा 

९ 

९८५८७९०३०३ 

१० शैल्यजशखि नगिपाजलका 

िाड नं ९ 

ईप्रका गोकुलेश्वि दाचुयला प्रजन अरुण बम प्रजन १ प्रनाजन २ प्रसजन ४ प्रि 

१३ प्रि १५ प्रकास २ िम्मा 

२८ 

९८५१२८१७९२ 

११ अट्राप्र पोष्ट गोकुलेश्वि दाचुयला प्रि िय बिादिु डांगा   ९८६९९७२५९१ 

१२ अ.प्र.जबट गोकुलेश्वि दाचुयला प्रसजन गणेश दत्त िट्ट प्रसजन १ प्रि २ प्रि ६ िम्मा९  ९८४८७००५९४ 

१३ शैल्यजशखि नगिपाजलका 

िाड नं १ 

प्रििी चौकी बलाँच दाचुयला प्रनाजन कँुबेि जसंि धामी प्रनाजन १ प्रि २ प्रि ४ िम्मा 

७ 

९८४८६९६२५० 

१४ माजलकािुयन गाउँपाजलका 

िडा नं ३  

प्रचौ माजलकािुयन दाचुयला प्रसजन दान जसंि साउद प्रसजन १ प्रि २ प्रि  ६ िम्मा 

९ 

९८६५९८३०५६ 

१५ माजलकािुयन गाउँपाजलका 

िडा नं ७  

प्र.चौ.िोलजिबी दाचुयला प्रसजन िाि बािदिु पाली 

बोगटी 

प्रसजन १ प्रि २ प्रि  ६ िम्मा 

९ 

९८६५५७०८९५ 

१६ माजलकािुयन गाउँपाजलका 

िडा नं  ५ 

अ.प्र.पोष्ट. डाडाकोट दाचुयला प्रसजन धन बिादिु खडका  ९८४८४२४९७१   
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१७ माजलकािुयन गाउँपाजलका 

िडा नं ८  

प्रचौ शंकिपिु दाचुयला प्रसजन िप्त बिादिु साउद प्रसजन १ प्रि २ प्रि ६ प्रकास 

१ िम्मा १०  

९८६८४६३६०४ 

१८ मामाय गाउँपाजलका िडा नं २  ईप्रका लजटनाि दाचुयला प्र.ना.जन नािायण जसंि जबष्ट प्रजन १ प्रनाजन १ प्रसजन २ प्रि 

७ प्रि १० प्रकास १ िम्मा 

२३ 

९८६८४६०६८८ 

१९ अजपजिमाल गाउँपाजलका  ४ प्र.चौ.खण्डेश्विी दाचुयला प्रसजन िेि िाम मिि प्रसजन १ प्रि ३ प्रि ७ िम्मा 

११ 

९८६८५५९०३१ 

२० व्यास गा.पा  िडा नं. १ जसप्रचौ जिंकि दाचुयला     िाल थिापना िुन बाँकी   

२१ प्रचौ जसिापलु दाचुयला प्रि  खेम िाि िोशी प्रि २ प्रि ४ िम्मा ६ ९८४८७१५६४२ 

२२ व्यास गा.पा  िडा नं. २ अप्र पोष्ट दजुम्लङ दाचुयला प्रसजन िनक बािदिु जसंि प्रसजन १ प्रि १ प्रि ६ िम्मा 

८ 

९८६९६९५५८० 

२३ व्यास गा.पा  िडा नं. ४ प्रचौ सनुसेिा दाचुयला प्रसजन जिलक प्रसाद कलौनी प्रनाजन १ प्रि २ प्रि ७ िम्मा 

१० 

९८४८४८७०४४ 

२४ व्यास गा.पा  िडा नं. ५ प्रचौ धौलाकोट दाचुयला प्रसजन  जिक्मि जसंि बोििा प्रसजन १ प्रि २ प्रि ६ िम्मा 

९  

९८४९५१७९५३ 

२५ व्यास गा.पा  िडा नं. ५ अप्र पोष्ट जिग्रमघाट दाचुयला प्रि  कैलास बिादिु 

खडका 

प्रि १ प्रि ४ िम्मा ५ ९८४८४७९६२८ 

२६ व्यास गा.पा  िडा नं. ६ ईप्रका िुिी दाचुयला प्रजन लोकेन्र बिादिु जसंि प्रजन १ प्रनाजन १ प्रसजन १ प्रि 

४ प्रि ८ प्रकास १ िम्मा १६ 

९८४१३७३७१५ 

२७ व्यास गा.पा  िडा नं. ६ प्रििी चौकी जिजकला दाचुयला प्र.ना.जन ििि अजधकािी  प्रनाजन १ प्रि २ प्रि ७ िम्मा 

१० 

९८६५६६९७९६ 

२८ दिुु ँगाउँपाजलका ३ प्रचौ ब्रिम्देि दाचुयला प्रसजन नैन जसंि पन्ि प्रसजन १ प्रि २ प्रि ७  िम्मा 

१० 

९८४८७५८२६६ 

२९ लेकम गाउँपाजलका ३ जसप्रचौ लाली दाचुयला प्रजन धिुय बिादिु जबष्ट  प्रजन १प्रनाजन १ प्रसजन २ प्रि 

७ प्रि ११ प्रकास १ िम्मा 

२३ 

९८५१२८३३८० 

३० लेकम गाउँपाजलका ५ ईप्रका रिठाचौपािा दाचुयला प्रनाजन लोकेन्र जसि पिुािा प्रनाजन १ प्रसजन २ प्रि ३ प्रि 

११ प्रकास १ िम्मा १८ 

९८४८८०९४१२ 

३१ नौगाड गाउँपाजलका ३ प्रचौ दल्लेख दाचुयला प्रसजन यज्ञिाि खड्का प्रसजन १ प्रि २ प्रि ७ िम्मा 

१० 

९८५८४९००४९ 

३२ नौगाड गाउँपाजलका ४  प्रचौ जसप्टी दाचुयला प्रसजन लोक बिादिु पाकी प्रसजन १ प्रि २ प्रि ७ िम्मा 

१० 

९८४३१६८०५६ 

३३ नौगाड गाउँपाजलका ५ प्रचौ िोपिीगाड दाचुयला प्रसजन उद्धब जसंि बुढाऐि प्रसजन १ प्रि २ प्रि ७ िम्मा 

१० 

९८४८४०४२६७ 

 

सशस्त्र प्रहरी बल, नपेाल नं. ४४ गण हे.क्िा. र नं. ५० गचल्ि िािहि रहेका किाण्डरहरुको सम्पकु नं. 

मस.नं आई.मड.नं. दिा ु नािथर दरबन्द्दी कायरुि स्थान सम्पकु नं. कै. 
१ 851 सप्रउ नरेन्द्र बि नं.44 गण हे.क्िा.दार् चलुा नं.44 गण हे.क्िा.दार् चलुा 9851131101  

२ 1051 सप्रनाउ मधरेन्द्र शाह नं.50  गचल्ि हे.क्िा. छाङ्गरु नं.50  गचल्ि हे.क्िा. 

छाङ्गरु 

9847110676 

९९४९३००४७ 

 

३ 2103 सप्रमन अमनल बहादचर शाही नं.७ बैद्यनाथ बावहनी िच. 

कैलाली 

मब.ओ.वप.लाली 9851258162  

4 4996 सप्रमन नरेन्द्र मसह बोहरा नं.44 गण हे.क्िा.दार् चलुा मब.ओ.वप.दचम्लीङ्ग 9868530538  

5 ४९३१ सप्रनामन िथचरा प्रसाद भट्ट नं .५० गचल्ि हे. क्िा  .छाङ्गरु ,  मब.ओ.वप.िोलजिवि ९८४८६४५५८३  
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6 ५३१६ सप्रनामन शंकर बहादचर 

धानचक  

नं.50  गचल्ि हे.क्िा. छाङ्गरु मब.ओ.वप.दि च 9824649051  

 

र्) स्थानीय िहका अध्यक्ष/िेयर, उपाध्यक्ष/उपिेयर िथा प्रिचख प्रशासवकय अमधकृिको नािािली:- 
 

कं.स. सम्पकु न नाि पद सम्पकु न 
१ नौगाड गाउाँपामलका, होपरीगाड, दार् चलुा ।  प्रिे मसंह धािी  अध्यक्ष अध्यक्ष 9749050502 

 

  गौरी ठगचन्ना  उपाध्यक्ष 9749050502 

 नौगाड गाउाँपामलका, १ नं. िडा कायालुय,  करन मसंह डडाल   िडा अध्यक्ष 9749634368 

 नौगाड गाउाँपामलका, २ नं. िडा कायालुय,  नरेन्द्र मसंह ठगचन्ना   िडा अध्यक्ष 9749522537 

 नौगाड गाउाँपामलका, ३ नं. िडा कायालुय,  बहादचर मसंह ठगचन्ना   िडा अध्यक्ष 9749522767 

 नौगाड गाउाँपामलका, ४ नं. िडा कायालुय,  नन्द्दन मसंह धािी   िडा अध्यक्ष  

 नौगाड गाउाँपामलका, ५ नं. िडा कायालुय,  राि मसंह ठगचन्ना  िडा अध्यक्ष  

 नौगाड गाउाँपामलका, ६ नं. िडा कायालुय,  गौरे धािी   िडा अध्यक्ष 9749524262 

२ लेकि गाउाँपामलका,रािािाटा, दार् चलुा । प्रिानन्द्द िोशी  अध्यक्ष 974950545 

  िाधिी िोशी  उपाध्यक्ष 9741127641 

 लेकि गाउाँपामलका, १ नं. िडा कायालुय । दौलि मसंह साउद  िडा अध्यक्ष 9848819552 

 लेकि गाउाँपामलका, २ नं. िडा कायालुय । भिान मसंह धािी  िडा अध्यक्ष 9848811470 

 लेकि गाउाँपामलका, ३ नं. िडा कायालुय । रािेन्द्र प्रसाद िोशी  िडा अध्यक्ष 9749523566 

 लेकि गाउाँपामलका, ४ नं. िडा कायालुय । िहेन्द्र राि िोशी   िडा अध्यक्ष 9848829810 

 लेकि गाउाँपामलका, ५ नं. िडा कायालुय । ददपेन्द्र मसंह बोहरा   िडा अध्यक्ष 9841668081 

 लेकि गाउाँपामलका, ६ नं. िडा कायालुय। किलापिी मिश्र  िडा अध्यक्ष 9848792505 

३.  शैल्यजशखर नगरपामलका, अिर मसंह धािी   नगर पंिचख 9858751562 
  रािििी पाल  नगर उपपंिचख 9848837636 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, १ नं. िडा  भरि बहादचर खडायि  िडा अध्यक्ष ९८४९४१८८३१ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, २ नं. िडा  िाधि राि भट्ट िडा अध्यक्ष ९८६८७९०८७५ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, ३ नं. िडा  गोकण ुबहादचर र्न्द्द िडा अध्यक्ष ९८४८८५२४७७ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, ४ नं. िडा  धमन दि भट्ट िडा अध्यक्ष ९८६८७२७१५५ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, ५ नं. िडा  िदन मसह रािल िडा अध्यक्ष ९८६७८६७८०३ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, ६ नं. िडा  गोपाल मसह धािी िडा अध्यक्ष ९७४९५०९९४३ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, ७ नं. िडा  ियानन्द्द िोशी िडा अध्यक्ष ९८४८८९६२४२ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, ८ नं. िडा  अिब मसह मबष्ट िडा अध्यक्ष ९८४८९९९२०६ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, ९ नं. िडा  रािधनी मबष्ट िडा अध्यक्ष ९८४००६४९१३ 
४.  िािाु गाउाँपामलका,  लवटनाथ, दार् चलुा । ििन मसह धािी   अध्यक्ष ९७४९५०३४८६ 
  बागििी ठगचन्ना  उपाध्यक्ष 9749604079 

 िािाु गाउाँपामलका, १ नं. िडा कायालुय विरेन्द्र मसह बोहरा   िडा अध्यक्ष 9749520343 
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 िािाु गाउाँपामलका, २ नं. िडा कायालुय अिर मसंह विष ट   िडा अध्यक्ष 9749523635 

 िािाु गाउाँपामलका, ३ नं. िडा कायालुय पचष्कर मसह विष ट िडा अध्यक्ष  

 िािाु गाउाँपामलका, ४ नं. िडा कायालुय उदय मसंह िहरा  िडा अध्यक्ष 9749520624 

 िािाु गाउाँपामलका, ५ नं. िडा कायालुय सचरेन्द्र मसंह िहिा  िडा अध्यक्ष  

 िािाु गाउाँपामलका, ६ नं. िडा कायालुय िहादेि मसंह डडाल  िडा अध्यक्ष  

५. दचहचाँ गाउाँपामलका, वहवकला, दार् चलुा । पचलेन्द्र मसंह काकी अध्यक्ष ९७४९५०३४५० 
  ईश्वरी िोशी  उपाध्यक्ष 9749523744 

 दचहचाँ गाउाँपामलका, १ नं. िडा कायाुलय,  ियबहादचर बि   िडा अध्यक्ष 9749548660 

 दचहचाँ गाउाँपामलका, २ नं. िडा कायाुलय,  गोविन्द्द मसंह डडाल   9749507697 

 दचहचाँ गाउाँपामलका, ३ नं. िडा कायाुलय,  लाल बहादचर बि   9861978265 

 दचहचाँ गाउाँपामलका, ४ नं. िडा कायाुलय,  गोपाल मसंह काकी    9749525531 

 दचहचाँ गाउाँपामलका, ५ नं. िडा कायाुलय,  दौलि मसंह िहरा    9749583838 

६.  िहाकाली नगरपामलका, खलंगा, दार् चलुा । हंस राि भट्ट   नगर पंिचख ९८५८७५१०५५ 
  सचना बोहरा  नगर उपपंिचख 9749522822 

 िहाकाली नगरपामलका, १ नं. िडा  कल्यान मसह कचाँ िर   िडा अध्यक्ष 9749524775 

 िहाकाली नगरपामलका, २ नं. िडा  गौर मसह शाहच   िडा अध्यक्ष 9865959191 

 िहाकाली नगरपामलका, ३ नं. िडा  पदि मसह िहर   िडा अध्यक्ष 9848792182 

 िहाकाली नगरपामलका, ४ नं. िडा  पचष्कर राि िोशी   िडा अध्यक्ष 9867275460 

 िहाकाली नगरपामलका, ५ नं. िडा  िोरन प्रसाद अिस्थी िडा अध्यक्ष 9848469092 

 िहाकाली नगरपामलका, ६ नं. िडा  र्क्र मसह िोहरा  िडा अध्यक्ष 9749507576 

 िहाकाली नगरपामलका, ७ नं. िडा  ददनेश राि िोशी   िडा अध्यक्ष 9749543162 

 िहाकाली नगरपामलका, ८ नं. िडा  र्न्द्र मसह मबष्ट  िडा अध्यक्ष 9749542250 

 िहाकाली नगरपामलका, ९ नं. िडा  हर मसह डााँगा   िडा अध्यक्ष 9749516774 

७.   अवपवहिाल गाउाँपामलका खण्डेश्वरी, दार् चलुा  धिाुनन्द्द मसंह िन्द्याल  अध्यक्ष ९७५१०३१५१५ 
  उमिलुा बोहरा उपाध्यक्ष 9865902900 

 अवपवहिाल गाउाँपामलका, १ नं. िडा  धनमसंहिागरर   िडा अध्यक्ष 9759003447 

 अवपवहिाल गाउाँपामलका, २ नं. िडा  िान मसंह धािी  िडा अध्यक्ष 9749126420 

 अवपवहिाल गाउाँपामलका, ३ नं. िडा  सिचन्द्र काकी    िडा अध्यक्ष 9745150093 

 अवपवहिाल गाउाँपामलका, ४ नं. िडा  रमबन्द्र बोहरा  िडा अध्यक्ष  

 अवपवहिाल गाउाँपामलका, ५ नं. िडा  ददमलप मसंह धािी  िडा अध्यक्ष  

 अवपवहिाल गाउाँपामलका, ६ नं. िडा  गाि धािी िडा अध्यक्ष िडा अध्यक्ष  

८.  व्यााँस गाउाँपामलका,  सचन्द्सेरा, दार् चलुा । ददमलप मसंह बचढाथौकी  अध्यक्ष ९७४९५०३५०० 
  हेिा भट्ट  उपाध्यक्ष ९७४९५०३५०० 
 व्यााँस गाउाँपामलका, १ नं. िडा  असोकमसंह बोहरा   िडा अध्यक्ष 9759507401 

 व्यााँस गाउाँपामलका, २ नं. िडा  मधरन मसंह बचढाथोकी  िडा अध्यक्ष 9759507402 

 व्यााँस गाउाँपामलका, ३ नं. िडा  उपेन्द्र मसंह धािी  िडा अध्यक्ष 9759507403 
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 व्यााँस गाउाँपामलका, ४ नं. िडा  संगराि मसंह विष्ट  िडा अध्यक्ष 9759507404 

 व्यााँस गाउाँपामलका, ५ नं. िडा  िंगल मसंह धािी   िडा अध्यक्ष 9759507405 

 व्यााँस गाउाँपामलका, ६ नं. िडा  िनोि मसंह कचाँ िर  िडा अध्यक्ष 9759507406 

९.  िामलकािचनु गाउाँपामलका, शंकरपचर दार् चलुा नरेन्द्र मसंह धािी  अध्यक्ष 9841526012 

  पचष्पा अिस्थी   उपाध्यक्ष 9749523662 

 िामलकािचनु गाउाँपामलका, १ नं. िडा  गौर मसंहबोहरा  िडा अध्यक्ष 9741275751 

 िामलकािचनु गाउाँपामलका, २ नं. िडा  गणेश मसंह धािी िडा अध्यक्ष 9749524538 

 िामलकािचनु गाउाँपामलका, ३ नं. िडा  रुर मसंह धािी  िडा अध्यक्ष 9749513651 

 िामलकािचनु गाउाँपामलका, ४ नं. िडा  र्क्र मसंह धािी  िडा अध्यक्ष 9749548296 

 िामलकािचनु गाउाँपामलका, ५ नं. िडा  िकुराि ओटा   िडा अध्यक्ष ९७४९५५२००९ 
 िामलकािचनु गाउाँपामलका, ६ नं. िडा  गोपाल मसंह धािी  िडा अध्यक्ष ९७४९५१९९७३ 
 िामलकािचनु गाउाँपामलका, ७ नं. िडा  लोकेन्द्र मसंह धािी   िडा अध्यक्ष 9749508172 

 िामलकािचनु गाउाँपामलका, ८ नं. िडा  पदि राि पन्द्ि   िडा अध्यक्ष 9749523310 

 

:yflgo tx cg';f/sf] ljkb Joj:yfkg ;ldltsf] hfgsf/L 

dlnsfh'{g ufFpkflnsf,ufFp sfo{kflnsfsf] sfof{no,z+s/k'/,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 g/]Gb| l;x wfdL ;+of]hs 9841526012 uf=kf=cWoIf 

2 k'ikf cj:yL ;b:o 9749523662 uf=kf=pkfWoIf 

3 ho l;x wfdL ;b:o 9749507684 k|=k|=c= 

4 tf/f 6df6f ;b:o 9868717831 sfo{kflnsf ;b:o 

5 k|]d l;x wfdL ;b:o 9749502339 /]8s|; ;+of]hs 

6 p4a l;x wfdL ;b:o 

 

kqsf/ ;+of]hs 

n]sd ufFpkflnsf,ufFpkflnsfsf] sfof{no, /ftfdf6f, bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 k/dfgGb hf]zL ;+of]hs 9749505446 uf=kf=cWoIf 

2 dfwjL hf]zL ;b:o 9741127641 uf=kf=pkfWoIf 

3 Gf/fo0f bQ e6[ ;b:o 

 
k|=k|=c= 

4 /fh]Gb| k|;fb hf]zL ;b:o 9749523566 ;fdflhs ljsf; ;ldlt 

5 bf}nt l;+x ;fpb ;b:o 9848819552 /fh:j ;ldlt 

6 dx]Gb| /fh hf]zL ;b:o 9749643570 ljB]os ;ldlt 

7 ejfg l;x wfdL ;b:o 9848891470 ef}lts k'jf{wf/ ;ldlt 
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8 lbk]Gb| l;x af]x/f ;b:o 9841668021 j8f cWoIf 

9 k|]d l;x af]x/f ;b:o 

 
k|=gf=lg=l;df k|x/L sfof{no 

nfnL 

10 s[i0f l;x wfdL ;b:o 

 
k|=gf=lg=Onfsf k|x/L sfof{no 

l/7frf}kftf 

11 /fd bQ hf]zL ;b:o 9848719580 /fhgLlts bn g]=s=kf= 

12 t'nf lu/L ;b:o 

 
/fhlglts bn g]=sf= 

13 ts{ /fh lji6 ;b:o 9848761274 ;'rgf k|ljlw clws[t 

JofF; ufFpkflnsf,ufFpkflnsfsf] sfof{no,;'G;]/f,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 lblnk l;+x a'9fyf]sL ;+of]hs 9759509867 uf=kf=cWoIf 

2 x]df e6\6 hf]zL ;b:o 9759509866 uf=kf=pkfWoIf 

3 rGb| l;x s''Fj/ ;b:o 9759520205 :jf:Yo ;+of]hs 

4 3g Zofd vqL ;b:o 9749609985 s[lif ;+of]hs 

5 sdnf a'9fyf]sL ;b:o 

 
kz' ;]jf zfvf ;+of]hs 

6 k|]d l;+x af]x/f ;b:o 

 
O{Grfh{, k|x/L rf}sL ;'G;]/f 

7 z]v/ rGb| cf]emf ;b:o 9848900122 lg=k|=k|=c= 

dfdf{ ufFpkflnsf,ufFp sfo{kflnsfsf] sfof{no,nl6gfy,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 hdg l;x wfdL ;+of]hs 9749503486  

9868494642 

uf=kf=cWoIf 

2 afudtL 7u'Ggf ;b:o 9749604079 

9868490024 

uf=kf=pkfWoIf 

3 िाम कुमाि िाना ;b:o 9848490024 k|=k|=c= 

4 rs|fgGb hf]zL ;b:o 9848235264 gfoj ;'Aaf 

5 ;'/]z lj:jsdf{ ;b:o 9849019475 O{nfsf k|x/L k|d'v nl6gfy, 

bfr'{nf 

6 ljs|d hf]zL ;b:o 9848457593 ;a O{lGhlgo/ 

7 rs| l;x wfdL ;b:o 9848856785 :jf:Yo ;+of]hs 

8 ;+lhj cj:yL ;b:o 9848729031 of]]hgf k|d'v 

9 /fh]Gb| axfb'/ l;+x ;b:o 9749520722 /]8s|; k|ltlglw 

dxfsfnL gu/kflnsf,gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no,vn+uf,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 
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l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 x;+ /fh e6\6 ;+of]hs 9858751055 gu/ k|d'v 

2 sNofg l;x s'Fj/ ;b:o 9749524775 j8f cWoIf 

3 kbd l;+x dx/ ;b:o 9848792182 j8f cWoIf 

4 tf]/g k|;fb cj:yL ;b:o 9848629092 j8f cWoIf 

5 lbg]z /fh hf]zL ;b:o 9866707349 j8f cWoIf 

6 x/ l;x 8f+uf ;b:o 9749516774 j8f cWoIf 

7 k|d'v k|zf;sLo 

clws[t 

;b:o 9858720111 
 

8 s[lif zfvf k|d'v ;b:o 093420137 
Ext.30 

 

9 lzIff o'jf tyf 

v]ns'b zfvf k|d'v 

;b:o 093420137 
Ext.29 

 

10 dlxnf afnaflnsf 

tyf ;dfh sNof0f 

pkzfvf k|d'v 

;b:o 093420137 
Ext.28 

 

11 :jf:Yo zfvf ;+of]hs ;b:o 093420137 
Ext.31 

 

12 lhNnf /]8s|; 

;f];fO6L k|ltlglw 

;b:o 

  

13 :yflgocfktsflng 

sfo{ ;+rfng s]Gb| 

k|d'v 

;b:o 093420137 
Ext.12 

 

14 k'jf{wf/ ljsf; tyf 

jftfj/0f Joj:yfkg 

zfvf k|d'v 

;b:o 093420137 
Ext.23 

 

15 jftfj/0f tyf ljkb\ 

Jofj:yfkg zfvf 

k|d'v 

;b:o 093420137 
Ext.19 

 

     

gf}uf8 ufFpkflnsf,ufFp sfo{kflnsfsf] sfof{no,xfk/Luf8,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 k]|d l;+x wfdL ;+of]hs 9759500976  

9848709176 

uf=kf=cWoIf 

2 uf}/L b]jL 8u'Ggf ;b:o 9749614110 uf=kf=pkfWoIf 

3 lk|td l;x 7u'Ggf ;b:o 9759503772 k|=k|=c= 

4 /fd l;+x 7u'Ggf ;b:o 9848025154 j8f cWoIf 
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5 xf]k/Luf8 c:yfoL 

k|x/L kf]i6 k|d'v 

;b:o 

 

k|=;=lg= 

6 :yflgo kqsf/ 

k|ltlglw 

;b:o 

  

7 /]8s|; k|ltlglw ;b:o 

  

z}Nolzv/ gu/kflnsf,gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no,uf]s'n]Zj/,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 cd/ l;+x wfdL ;+of]hs 9869918383 gu/ k|d'v 

2 /fhdtL ad kfn ;b:o 9848837636 gu/ pkk|d'v 

3 ;'/]Gb| axfb'/ lai6 ;b:o 9868448343 lg=k|=k|+ 

4 dfwa /fh e6\6 ;b:o 9868790875 ;+of]hs, ;fdflhs ljsf; 

;ldlt 

5 dbg l;+x /fjn ;b:o 9867867803 ;+of]hs, cfly{s ljsf; ;ldlt 

6 hof gGb hf]zL ;b:o 9848896242 ;+of]hs, k'jf{wf/ ljsf; ;ldlt 

7 wgL bQ e6\6 ;b:o 9868727155 ;+of]hs, ljkb\ Jofj:yfkg 

;ldlt 

8 uf]s0f{ axfb'/ rGb ;b:o 9848852477 ;+of]hs,ljB]os ;ldlt 

9 lgd{nf ;f+pb ;b:o 9865756026 ;+of]hs,;'zf;g tyf ;]jf k|jfx 

;ldlt 

10 k|ltlgwL lhNnf 

k|zf;g sfof{no 

;b:o 9848875620 k|ltlglw 

11 c?0f bQ hf]zL ;b:o 9848734877 :jf:Yo zfvf 

12 ;Gtf]if kf08] ;b:o 9848681122 k'jf{wf/ ljsf; zfvf 

13 ;'/t axfb'/ v8\sf ;b:o 9851282305 O=k|=sf=k|d'v 

14 df]xg l;+x ;fpb ;b:o 

 
kf6L{ k|ltlglw, g]=s=kf= 

15 cd/ l;+x lji6 ;b:o 

 
kf6L{ k|ltlglw, g]=sf= 

16 lzj bQ hf]zL ;b:o 

 
g]kfn /]8s|; ;f];fO6L 

17 O{Zj/ bQ kf08]o ;b:o 

 
pBf]u afl0fHo ;+3 

18 dfgdtL e6\6 ;b:o 

 
u}/ ;/sf/L ;+:yf dxf;+3 

19 k|ltlgwL ;b:o 

 
k|ltlglw kqsf/ dxf;+3 

20 ef]h /fh e6\6 ;b:o 9848727879 ljkb\ Jofj:yfkg zfvf 

b'x'F ufFpkflnsf,ufFp sfo{kflnsfsf] sfof{no,lxlsnf,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 k'n]Gb| axfb'/ sfsL{ ;+of]hs 9749503450 uf=kf=cWoIf 
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2 O{Zj/L hf]zL ;b:o 9749523744 uf=kf=pkfWoIf 

3 dx]z axfb'/ ad ;b:o 9759504444 k|=k|=c= 

4 nfn axfb'/ ad ;b:o 9749520148 ;fdflhs ljsf; zfvf 

5 uf]kfn l;+x sfsL{ ;b:o 9749525531 cfly{s ljsf; zfvf 

6 uf]ljGb l;+x 88fn ;b:o 9749507697 k'jf{wf/ ljsf; zfvf 

7 e'jg rGb ;b:o 9749661013 c=;=O= 

8 lblnk l;+x wfdL ;b:o 9849520548 g=s=kf= 

9 lblnk l;+x sfsL{ ;+of]hs 9749503678 g]=sf= 

10 g]kfn /]8s|; 

;f];fO6L :yflgo 

k|ltlglw 

;b:o 

  

11 k|ltlglw lhNnf 

k|zf;g sfof{no 

;b:o 

  

12 u}/;/sf/L ;+:yf 

;xf;3+ :yflgo 

k|ltlglw 

;b:o 

  

13 bf}nt l;+x dx/ ;b:o 9749583838 jftfj/0f zfvf 
     

clklxdfn ufFpkflnsf,ufFp sfo{kflnsfsf] sfof{no,v08]Zj/L,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 wdf{gGb l;+x dGofn ;+of]hs 9858755454 uf=kf=cWoIf 

2 pld{nf af]x/f ;b:o 9865902900 uf=kf=pkfWoIf 

3 nf]s/fh hf]zL ;b:o 9749507684 k|=k|=c= 

4 s]za bQ kGt ;b:o 9843638197 k|=;=lg= 

5 k|dfgGb l;+x 7u'Ggf ;b:o 9865579665 :jf=;f=k 

6 of]u]Gb| l;+x wfdL ;b:o 9843632527 g]=k=dxf;3+ 

7 kf]v/ l;+x /f]sfof ;b:o 9841587093 p=jf=;3+ 

8 /fO{dlt 7]s/] ;b:o 

 
g=sf=k|+ 

9 8fd|f wfdL ;b:o 9749101955 cf=cf}=;f= 

10 bdg l;+x wfdL ;b:o 9865907190 k=;]=;f=k|= 

11 nfn l;+x wfdL ;b:o 

 
/f=k|= k|f= 

12 /f]lxt wfdL ;b:o 9866103444 s[lif zfvf 

13 lr/l~hjL 7]s/] ;b:o 9848395812 k|fljlws zfvf 

14 k|df]b l;+x dGofn ;b:o 9840066364 ;"rgf zfvf k|d'v 
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15 8Da/ l;+x af]x/f ;b:o 9865959470 g]=s=kf= 

16 zfGtL wfdL ;b:o 9865754834 
 

17 dfg l;+x wfdL ;b:o 9858775009 
 

18 nId0f l;x wfdL ;b:o 

;lrj 

9749595696 ;lrj 

 

प्रिचख प्रशासकीय अमधकृिहरुको वििरण 

मस.नं. प्रिचख प्रशासकीय अमधकृिको 
नाि थर 

पद कायालुय सम्पकु नं. 

१ डा. वििय भ चिेल प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि िहाकाली नगरपामलका, खंलगा  ९८५८७२०१११ 

२ लक्ष्िण मसंह धािी मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि अवप वहिाल गा.पा., खण्डेश्वरी 9749595696 

३ राि कच िार राना मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि िािाु गा.पा. लवटनाथ (*$*$())@$ 

४ वप्रिि मसंह ठगचन्ना मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि नौगाढ गा.पा., धचमलगढा (&$(%$@##& 

५ विर बहादचर ऐरी प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि लेकि गा.पा., खरकडा ९८४८८२७२०४ 
६ िय मसंह धािी मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि िामलकािचनु गा.पा., शंकरपचर (*^##^&$&$ 

७ भानचभक्त भट्ट प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि दचहच गा.पा., वहवकला 98५८७८७३४५ 
८ र्न्द्र मसंह कचाँ िर मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि ब्यााँस गा.पा., सचन्द्सेरा ९८६८८५७७३९ 

९ सचरेन्द्र विष्ट मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि शैल्यजशखर न.पा. गोकच लेश्वर 9868448343 
 

ड) जिल्लाजस्थि एम्बचलेन्द्स र्ालक र किरु्ारीहरु 

क्र स गा.पा/न.पा. स्िामित्ि गाडी नं. र्ालकको नाि थर फोन नं 

१ िहाकाली न.पा जिल्ला स्िास््य 
कायाुलय 

बा२ट १७३७ धनमसंह विष्ट ९७४९५१६९४९ 

२ िहाकाली न.पा िहाकाली न.पा  केशि राि भट्ट 9848877107 

३ शैल्यजशखर न.पा. शैल्यजशखर न.पा. ि१र्१५८ अिर मसंह धािी 9865805460 

४ नौगाड गा.पा. नौगाड गा.पा. सचपप्र.०१-००१ट 
३४४ 

लाल बहादचर ठगचन्ना 9863219263 

५ िािाु गा.पा. िािाु गा.पा. ि१ि १०४ नरेश मसंह धािी 9848234077 

६ व्यााँस गाउाँपामलका व्यााँस गाउाँपामलका नाअअ ४०५६ िपनु मसंह विष्ट 9842259596 

७ दचहचाँ गाउाँपामलका दचहचाँ गाउाँपामलका सचपप्र.०१-००१ट 
३४३ 

नरेन्द्र बहादचर बि 9858757599 

८ लेकि गाउाँपामलका लेकि गाउाँपामलका नाअअ ४६९ नारद बोहरा 9848759393 
९ शैल्यजशखर न.पा. गोकच लेश्वर अस्पिाल बा२ट १७४७ िान बहादचर विष्ट 9868848484 

ढ) Basic Water Rescue िामलि प्राप्त स्ियंसेिकहरु: 
मस.नं. नाि थर संस्था सम्पकु नं. 
१ निराि िोशी ने.रे.सो. जिल्ला शाखा दार् चलुा ९८६५२००९२९ 
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२ कृष्ण मसंह धाम्री नयााँ नेपाल एफ. एि. ९८६८७७३८५२ 

३ पदि मसंह बडाल ने.रे.सो. उपशाखा काटै ९८४८९९२२४५ 

४ कच स्िा बडाल ने.रे.सो. उपशाखा काटै ९८६८७१९३६७ 

५ ििन मसंह िहरा ने.रे.सो. उपशाखा खलंगा ९८४८७५४५३७ 

६ िोय राि अिस्थी ने.रे.सो. उपशाखा खलंगा ९८४८७८७७४४ 

७ िाधि प्रसाद अिस्थी ने.रे.सो. उपशाखा खलंगा ९७४९५०७६७४ 

८ िििा ऐरी ने.रे.सो. उपशाखा खलंगा ९८६९४४१८६९ 

९ शंकर दि विष्ट ने.रे.सो. उपशाखा गोकच लेश्वर ९८४८८५७०७२ 

१० इन्द्र मसंह खत्री ने.रे.सो. उपशाखा गोकच लेश्वर ९८४८८२६५२२ 

११ िानििी कच िर ने.रे.सो. उपशाखा धारी ९८४८८७७६६७ 

१२ िदन राि िोशी ने.रे.सो. उपशाखा धारी ९८४९४२१०७८ 

१३ कल्यान मसंह बडाल ने.रे.सो. उपशाखा वहवकला ९७४९५२५५६० 

१४ िहेश मसंह बडाल ने.रे.सो. उपशाखा वहवकला ९८६४९९०६५१ 

१५ कृष्ण मसंह ठगचन्ना मस आर मड एस ९८४८७७५५१६ 

१६ ददलेन्द्र मसंह ठेकेरे अपी वहिाल गापा ९८६९४४४२२९ 

१७ शेर मसंह विष्ट ने.रे.सो. उपशाखा लाली ९७४९५२२११४ 

१८ प्रिे मसंह विष्ट DEOC DARCHULA ९८६०४११०८८ 

१९ घनश्याि साउद सशस्त्र प्रहरी ग्ल्ि दार् चलुा ९८६७००१०७२ 

२० गणेश प्रसाद मिमिजल्सना DEOC DARCHULA ९७४९०९८६८२ 

२१ िेि बहार िल्ल जिल्ला प्रहरी दार् चलुा ९८४८८६२५५१ 

२२ भिान कच िाल दचगाुदल गचल्ि दार् चलुा ९८४६४०२३१८ 

२३ िनोि िोशी सशस्त्र प्रहरी ग्ल्ि दार् चलुा ९८६८८६३१२७ 

२४ इन्द्र राि िोशी सशस्त्र प्रहरी ग्ल्ि दार् चलुा ९८४८८३८२३७ 

२५ धि ुराि भटराई दचगाुदल गचल्ि दार् चलुा ९८४९५९६५५९ 

 

िामलि प्राप्त स्ियंसेिकहरुको वििरण: 
क) (राविय विपद् प्रमिकाय ुसिचह) NDRT  (national disaster response team ) 

मस.नं. नाि थर संस्था सम्पकु नं. 
१ दीपक प्रसाद अिस्थी ने.रे.सो. जिल्ला शाखा ९८४८७२७५११ 

२ िोहन बहादचर मसंह ने.रे.सो. जिल्ला शाखा ९७४९५१७०६१ 

३ दान मसंह िहरा ने.रे.सो. जिल्ला शाखा ९८४८७११०५६ 

४ दीपेन्द्र मसंह धािी ने.रे.सो. जिल्ला शाखा ९७४९५१६८०२ 

ख) प्राथमिक उपर्ार प्रजशक्षक िथा स्ियंसेिक 

मस.नं. नाि थर संस्था सम्पकु नं. 
१  िोहन बहादचर मसंह  प्राथमिक उपर्ार प्रजशक्षक ने.रे.सो जिल्ला शाखा ९७४९५१७०६१ 
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२ नर मसंह िहरा   प्राथमिक उपर्ार प्रजशक्षक ने.रे.सो जिल्ला शाखा  ९८६८८०८५८० 
३ िाधि प्रसाद अिस्थी प्राथमिक उपर्ार प्रजशक्षक ने.रे.सो जिल्ला शाखा  ९७४९५०७६७४ 

 प्राथमिक उपर्ार स्ियंसेिक:- ६० िना 
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अनचसूर्ी ३ 

जिल्ला जस्थि विपद् व्यिस्थापनका लामग उपलब्ध स्रोि साधनको वििरण 

क) दार् चलुा जिल्लाको प्रकोप पूििुयारीका लामग उपलब्ध स्रोि साधन वििरण :  
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संर्ालन केन्द्र 

सािग्री थान सािग्री थान सािग्री थान सािग्री थान सािग्री थान उपलब्ध सािाग्री थान 

१ लाइफ ज्याकेट ३८ लाइफ 
ज्याकेट 

१६ बेल्र्ा ७७ ५० पररिारका लामग राहि 
सािाग्री उपलब्ध रहेको 

दिकल १ मत्रपाल २८ 

२ क्यारेमबना १६ क्यारेमबना ६ घैटी ५७ बस १ एर् एफ सेट १ 

३ एर् हानेस १० हेन्द्ड टर् ु २ घन ४२ वटपर १ िेघा फोन १ 

४ बाजल्ट ३ हेन्द्ड िाइक २ मछना १७ 

  

टर् ुलाईट १ 

५ टयचि  रबर २ नाइल डोरी १०० 
मि. 

साबेल ६८ 

  

प्राथमिक उपर्ार 
बक्स 

१ 

६ टर् ुलाइट २ टेन्द्ट ४ टेन्द्ट ३ 

    

७ ईन्द्टेजर्ङग टचल ५ िाटर रेसक्यच 
हेलिेट 

८ प्लास ३ 

    

८ सेफटी हेलिेट २ स्टेर्र १२ फरुिा २३ 

    

९ पन्द्िा १ मसवट १ हमसया ३  
    

१० लाइट वपक २ साबेल ४ पन्द्िा २० 

    

११ रोप १४० मि. बाल्टी ५ First Aid 

Kits 
२ 

    

१२ टयचब १ फरुिा ८ अग्नी नासक २ 

    

१३ १६ ईन्द्र्को हािे 
करौिी 

२ गल ४ डोरी मिटर ५३० 
मि. 

    

१४ क्यारेमबना २ First Aid Kits ० स्टेर्र २३ 

    

१५ वफगर ८ 
क्यारामबना 

२ प्लावष्टक बचट ८ ट्यचि ७ 

    

१६ वपक साबेल ५ सेप्टी भेष्ट ५ लाइफ 
िाकेट 

२१ 

    

१७ फस्ट एड बक्स १ गैिी ४ सानो ठेला 
गाडी 

१ 

    

१८ मसठ्ठी १ पोमलम्याट ३ मसमड १ 

    

१९ गल १ हचक डोरी ६ िोबाइल ३ 

    

२० म्याट ५ मि. थ्रो ब्याक १ मत्रपाल ५ 

    

२१ घन १ रबर बोट १ सेफ्टी हेलिेट २ 

    

२२ वपक ५          

२३ स्िेर्र २          

२४ Fire 
Extenguisher 

१          
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२५ बन्द्र्रो १          

नोट:- जिल्ला प्रशासन कायालुयसाँग िोिाइल १ थान रहेको 
 

ख) जिल्ला अस्पिालिा िहािारीको रोकथािका लामग उपलब्ध औषधीको वििरण 

औषधीको वििरण 

िौिदाि 
कैवफयि 

इकाई पररिाण 

Electrolyte Analyzer Piece 1  

Nebulizer Mask Pediatric Piece 7  

Lense Paper Piece 5  

Trolley Medicines Piece 3  

Surgical Drum (Small) Piece 7  

Micropipette (100-1000) Piece 3,000  

Nebulizer Machine Piece 13  

Tongue Depressor Piece 500  

Disposable Cap (COVID 19) Piece 1,000  

Drabkins Solution Piece 2  

Glucose  Test Kit Piece 1  

Cord Clamp Piece 500  

Uric Acid Reagent Piece 2  

Anti ABD Piece 4  

Autoclave rod Piece 2  

Face Shield with Frame Piece 1,760  

Probe Cleaner 20 ml Bottle 5  

Amiodarone 50mg/ml/3ml Vial 4  

Pulse Oxymeter finger tip (407) Piece 5  

Urine Strips 3 Parameter Strip 14  

Widal Antibody Test kit Kit Set 5  

Sample cup Piece 1,000  

Rubber Sheet Piece 2  

Autoclave Tape Piece 16  

Suction Tube Piece 128  

Infrared Thermometer Piece COVID-19 Piece 34  

PPE- Personal Protective Equipment Set (COVID-19) Set 648  

Plastic Apron Piece 8  

Biohazard bag (COVID 19) Piece 1,000  

RNA extraction Kit (COVID-19) Piece 1  

Dead Body Bag Piece 21  

ET Tube 1 Piece 45  

Disposable protective clothing (Cover all) Piece 55  

ECG Paper 80 mm Piece 27  

Chromic Catgut 3-0 Piece 15  

Forcep Piece 8  

Mifepristone 200 mg and Misoprostol 800 mcg Tablet 20  
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Sterile Gauze 10*10*12 Tablet 200  

Oxygen Mask Adult Tablet 15  

Troponin-I Packet 60  

Cholestrol Bottle 2  

Nebulizer Mask  Adult Piece 15  

Ibuprofen 400 mg Tablet Tablet 8,020  

Metronidazole 200 mg Tablet Tablet 3,200  

Amoxycillin 500 mg Capsule Capsule 64,300  

Ceftriaxone 1 g Injection Vial 36  

Chloroquine 150 mg Tablet Tablet 900  

Oral Rehydration Salt Powder Packet Packet 10,425  

Dexamethasone 4 mg / ml Injection Vial 314  

Dengue Test Kit Kit Set 48  

Diazepam 5mg / ml 2 ml Injection Vial 448  

Malaria Antigen Rapid Test p.f / p.v Piece 75  

IUD CuT 380 A Set Set 50  

Zinc Sulphate 20 mg Tablet Tablet 49,850  

Plain Forceps Piece 35  

RDT for Malaria test kit Piece 150  

Ciprofloxacin 200 mg / 100 ml Infusion Bottle 320  

rk 39 Test Kit (Kalazaar) Kit Set 94  

Scrub Typhus Kit Kit Set 90  

Sulphamethoxazole 100 mg + Trimethoprim 20 mg Dispersible Tablet Tablet 5,000  

Ferrous Sulphate 60 mg + Folic Acid Tab 0.4 mg Tablet Tablet 97,000  

Retinol (Vitamin A) 200 000 I.U. Capsule Capsule 600  

Albendazole 400 mg chewable Tablet Tablet 14,800  

(HR) Isoniazid 75 mg + Rifampicin 150 mg Tablet Tablet 2,016  

(HRE) Isoniazid 75 mg + Rifampicin 150 mg + Ethambutol 275 mg Tablet Tablet 2,016  

(HRZE) Isoniazid 75 + Rifampicin 150 + Pyrazinamide 400 + Ethambutol 275 mg Tablet Tablet 3,000  

Depo (DMPA-Injectable) Vial 650  

Glass Slide Piece 6  

Pyridoxine 10 mg Tablet Tablet 400  

Pyridoxine 10 mg Tablet Tablet 400  

Benzoic Acid 6% + Salicylic Acid 3% Ointment 30 g Tube Tube 269  

Acyclovir Ointment 5 g Tube Tube 15  

Chlorhexidine Gel 4% (Navi Malam) Tube Tube 1,226  

Oxymetazoline 0.1%  5 ml Nasal Drop Phial 41  

Silver Sulfadiazine 1% Ointment/ Cream Tube 134  

Diclofenac Gel Tube 82  

Lignocaine (Lidocaine) Hydrochloride gel IP 2% w/v Tube 1  

Mupirocin 2% w / w Tube Tube 24  

Oxymetazoline 0.05% 10 ml Nasal Drop Piece 39  

Chlorhexidine 4% Gel Tube 1,310  
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Silver Sulfadiazine 1% Ointment 25 gm Tube 143  

Adrenaline 1:1000 Injection Ampoule 496  

Aminophyline 25 mg / ml 10 ml Injection Ampoule 16  

Ampicillin 500 mg Injection Vial 175  

Atropine Sulphate  (Atropine 0.6 mg / 1 ml) Ampoule 279  

Calcium Gluconate 10 ml Injection Ampoule 18  

Diclofenac 25 mg/ml 3ml Injection Ampoule 16  

Pills Cycle Cycle 1,216  

Depo (DMPA-Injectable) with Syringe Vial 400  

Frusemide 10 mg / ml 2 ml Injection Ampoule 300  

Gentamycin 80 mg/ml 2ml Injection Vial 2,740  

Hydrocortisone Powder for 100 mg Injection with wfi Vial 55  

Hyoscine butylbromide 20 mg / ml Injection Ampoule 678  

Lignocaine 2% Injection Vial 248  

Lignocaine 2 % W/V  Inj With (Hydrochlodire in Vial) Vial 5  

Magnesium Sulphate 1 g / 2 ml  50% w / v Injection Ampoule 130  

Metoclopramide 5 mg / ml 2 ml Injection Ampoule 1,690  

Metronidazole 500 mg / 100 ml Infusion Bottle 318  

Magnesium Sulphate 1 g / 2 ml  50% w / v Injection Ampoule 480  

Metoclopramide 5 mg / ml 2 ml Injection Ampoule 229  

Ranitidine 25mg / ml Injection 2ml Ampoule 1,040  

Amikacin 500 mg Injection Vial 118  

Cefotaxime Sodium  500 mg Injection Vial 475  

Cloxacillin 500 mg Injection Vial 250  

Dopamine 40 mg / ml Injection, 5 ml Vial 10  

Etophylline and Theophylline Injection Ampoule 100  

Midazolam 5 mg / ml Injection Ampoule 30  

Ondansetron 2 mg / ml 2 ml Injection Ampoule 89  

Pantoprazole 40 mg Injection Vial 8  

Potassium Chloride 11.2% 20 ml Injection Vial  5  

Tramadol 50 mg / ml Injection Ampoule 330  

Tranexamic Acid 500 mg Injection Ampoule 210  

Oxytocin 5 IU / ml Injection Ampoule 1,045  

Inj Valethamate Vial 112  

Diclofenac 75 mg/ml Injection Ampoule 270  

Gentamicin 40mg/ml Injection Vial 100  

Propofol Inj Vial 5  

Glycopyrrolate injection 0.2mg Ampoule 45  

Fentanyl injection Ampoule 5  

Carboprost Injection Vial 30  

Ketorolac 30mg/ml Inj Ampoule 640  

Bupivacaine 0.5% Injection Ampoule 54  

Bupivacaine Hcl in Dextrose 4ml(5mg+80mg) Heavy Injection Ampoule 75  

Rocuronium Injection 10mg/ml, 5 ml Vial 2  
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Pethidine Inj Ampoule 5  

Labetalol 20mg Injection Ampoule 5  

Paracetamol injection 1 gram Vial 200  

Hydrocortisone Injection Ampoule 240  

Compound Sodium Lactate Solution 500 ml (Ringers Lactate) Bottle 451 
 

Dextrose 5% with Sodium Chloride 0.9%  (Normal Saline) Bottle 219  

Sodium Chloride Solution 0.9%   500 ml (Normal Saline) Bottle 385  

Dextrose 10% Bottle 82  

Dextrose 50 % Injection Bottle 5  

Dextrose 5 % Bottle 44  

Dextrose 25% w/v Solution Bottle 3  

Acetazolamide 250 mg Tablet Tablet 200  

Acetyl Salicylic Acid 75 mg (Aspirin) Tablet Tablet 154  

Alprazolam 0.25 mg Tablet Tablet 2,900  

Allopurinol 300 mg Tablet Tablet 100  

Amlodipine 5 mg Tablet Tablet 52,560  

Aluminium Hydroxide250 mg + Magnesium Hydroxide 250 mg or Magnesium 

Trisilicate 250 mg Tablet 

Tablet 8,000  

Amoxycillin 125 mg Dispersible Tablet Tablet 41,500  

Amoxycillin 250 mg Dispersible Tablet Tablet 20,000  

Atenolol 50 mg Tablet Tablet 1,330  

Azithromycin 500 mg Tablet Tablet 225  

Cetrizine HCL 10 mg Tablet Tablet 13,410  

Chlorpheniramine Maleate 4 mg Tablet Tablet 35,910  

Chlorpromazine 100 mg Tablet Tablet 2,100  

Clotrimazole 100 mg Pessary Tablet 2,100  

Ciprofloxacin Hydrochloride 250 mg Tablet Tablet 9,300  

Ciprofloxacin Hydrochloride 500 mg Tablet Tablet 22,200  

Cloxacillin 500 mg Capsule Capsule 5,500  

Diazepam 5 mg Tablet Tablet 5,000  

Folic Acid 5 mg Tablet Tablet 7,700  

Fluconazole 150 mg Tablet Tablet 10,000  

Frusemide 40 mg Tablet Tablet 60  

Hyoscine butylbromide 20 mg Tablet Tablet 289  

Hyoscine butylbromide 10 mg Tablet Tablet 1,955  

Indomethacin 25 mg Capsule Tablet 100  

Metformin 500 mg Tablet Tablet 89,000  

Metoclopramide 10 mg Tablet Tablet 1,580  

Misoprostol 200 mcg Tablet Tablet 1,455  

Combi Kit Mifepristone 200 mg 1 Tab Misoprostol 0.2 mg 4 Tab Tablet 4,925  
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Paracetamol 500 mg Tablet Tablet 21,490  

Prednisolone 10 mg Tablet Tablet 600  

Promethazine 10 mg Tablet Tablet 560  

Promethazine 25 mg Tablet Tablet 200  

Ranitidine 150 mg Tablet Tablet 15,198  

Salbutamol 4 mg Tablet Tablet 26,650  

Sulphamethoxazole 400 mg & Trimethoprim 80 mg Tablet Tablet 29,300  

Sulphamethoxazole 800 mg & Trimethoprim 160 mg Tablet Tablet 4,900  

Tinidazole 500 mg Tablet Tablet 8,400  

Vitamin B Complex Tablets Tablet 8,250  

Ampicillin 250 mg + Cloxacillin 250 mg Capsule Capsule 10,450  

Metronidazole 400 mg Tablet Tablet 8,855  

Valporic Acid (Sodium Valporate) 300 mg Tablet Tablet 500  

Valporic Acid (Sodium Valporate) 200 mg Tablet Tablet 500  

Anti Cold Tab Tablet 1,764  

Atorvastatin 10 mg Tablet Tablet 19,700  

Calcium 500 mg Tablet Capsule 14,000  

Diazepam 2 mg Tablet Tablet 990  

Domperidone 10 mg Tablet Tablet 3,000  

Fluoxetine 10 mg Tablet Tablet 1,300  

Fluoxetine 20 mg Tablet Tablet 1,500  

Ibuprofen 400 mg + Paracetamol 325 mg Tablet Tablet 1,700  

Risperidone 1 mg Tablet Tablet 3,200  

Risperidone 2 mg Tablet Tablet 1,600  

Amitriptyline 10 mg Tablet Tablet 5,600  

Amoxycillin 500 mg Tablet Tablet 12,000  

Vitamin B Complex Capsules Capsule 5,000  

Doxycycline 100 mg Capsule Capsule 3,730  

Fluconazole 150 mg Capsule Capsule 718  

Nifedipine 10 mg Tablet Tablet 280  

Frusemide 20 mg Tablet Tablet 250  

Tranexamic Acid 500 mg Tablet 175  

Drotaverine 80mg Tablet 2,600  

Amoxycillin 250 mg Tablet Tablet 2,000  

Electrolyte Deproteining Washing Solution Kits 2  

M-52 Diff Lyse Tablet 4  

WBC Diluting Fluid 125ml Bottle 1  

Antigen Kit Covid-19 Set 100  

Furosemide and Amiloride ( 40+5 mg ) Tablet 7,800  
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IV Cannula 18 g Piece 250  

IV Cannula 20 g Piece 1,669  

IV Cannula 22 g Piece 337  

IV Cannula 24 g Piece 575  

IV Set Pediatric Piece 25  

MVA Kit Set 3  

Nylon Thread Piece 42  

Rheumatoid (RA) Factor Test Kit Packet 10  

Sanitary Pad Piece Piece 1,800  

Amoxycillin 125 mg / 5ml Dry Powder for Suspension Bottle 128  

Cetrizine HCL 5 mg / 5 ml  Syrups Bottle 684  

Metronidazole 100mg / 5 ml  60 ml Suspension Bottle 404  

Paracetamol 125 mg / 5 ml 60 ml Syrup Bottle 1,059  

Albendazole 400 mg / 10 mL suspension 10 ml mL 500  

Amoxycillin 125 mg / 5ml 60 ml Dry Syrup Bottle 990  

Cloxacillin 60 ml Dry Powder for Syrups Bottle 380  

Salbutamol Syrup Bottle 410  

Metronidazole 200mg/5ml  100ml Suspension Bottle 211  

Metronidazole 200 mg / 5 ml  60 ml Suspension Bottle 273  

Paracetamol 125 mg / 5 ml 50 ml Syrup Bottle 318  

Antacid -Suspension Bottle 1,910  

Calamine 15% w / v 30ml Lotion Bottle 220  

Ciprofloxacin 0.3% w / v Eye / Ear Drops Bottle 204  

Clove Oil 5 ml Drop Bottle 95  

Povidone Iodine Solution 5% 500 ml Bottle 102  

Rectified Spirit 500 ml Bottle 63  

Calamine 1% Lotion Bottle 559  

Gamma Benzene Hexachloride 1%w/v lotion 100 ml Bottle 95  

Lindane Lotion Bottle 4  

Gamma Benzene Hexachloride 1%w/v lotion 60 ml Bottle 350  

Syringe 1 ml Piece 100  

Syringe 5 ml Piece 1,700  

Syringe 10 ml Piece 2,100  

Insulin Syringe Piece 300  

Syringe 20 ml Piece 60  

Syringe 50 ml Piece 62  

Absorbent Cotton 400 gm Roll 3  

Bandage 90 cm x 18 m Piece 493  

Gauze 90 cm x 18 m Piece 322  
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IV Infusion Set with 21 G Needle Piece 350  

Crepe Bandage 4 Roll 21  

Surgical Blade  785  

Suture Needle Curve Medium Piece 200  

USG Gel Gel 6  

Utility Gloves Pair Pair 30 

 

USG Paper Roll 29 

 

Virex Powder Packet 17 

 

Syringe 3ml Piece 5,100 

 

Adhesive Paper Tape Roll 87 

 

Endotracheal Tube Piece 30 

 

Foleys Catheter 14 G Pair 5 

 

Foleys Catheter 16 G Piece 20 

 

Foleys Catheter 18 G Piece 40 

 

Triglyceride Test Kit Packet 1 

 

Troponin Test kit Piece 36 

 

Urobag Piece 113 

 

Elastic Adhesive Bandage (Cannula fizator) Piece 10  

Absorbent Cotton 300 gm Roll 33 

 

Sodium Hypochlorite 5 Liter Solution Jar 1 

 

Ryles Catheter Tube 19 Piece 25 

 

Suction Catheter 6F Piece Piece 25 

 

Suction Catheter 8F Piece Piece 5 

 

Silk Thread  1-0 Piece 24 

 

Silk Thread  2-0 Piece 36 

 

Surgical Gloves Size 6 Pair 385 

 

Mersilk 1 Piece 60 

 

Betamethasone 0.1% W/W Cream 15g Tube 73  

Lopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg Tablet Tablet 480  

Blood Lancets Piece 600 

 

Cefixime 200 mg Tablet Tablet 1,245 

 

Determine HIV-1 / 2 (Complete set) Set 200  

Hepatitis  HCV  Rapid stripts  Serum / Plasma / Whole Blood Kits  50 tests Kits 200  

Clotrimazole 1% w / w 15 g Cream Tube Tube 215  

Vacutainer (EDTA-K3 ) 6 ml Tube 1,400 

 

CRP Test Kit Piece Piece 75 

 

Distill Water 5 Litre Bottle 9 

 

HBsAg test Kit Piece 323 
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PT Test Kit Piece Piece 60 

 

SGOT Reagent (Bottle) Piece 5 

 

Slide Box 50 slides Piece Piece 18 

 

Syphilis Test Kit Piece 75 

 

TG Test Piece Piece 2 

 

ECG Lead Piece 300 

 

Digital X-ray Film (10x12) Piece 125 

 

Digital X-ray Film (8x10) Piece 61,750 

 

SGPT Test Reagent (Bottle) Piece 6 

 

Chromic Catgut 1 Piece 36 

 

HDL Test Piece 2 

 

ABX Lysebio (0.4L) Bottle 2 

 

ABX Cleaner Litre 1 

 

Tenofovir 300 mg + Lamivudine 300 mg Tablet+ Dolutegravir 50 mg Tablet 600  

Albumin Test Kit Kit Set 2 

 

ALP Test Reagent (Bottle) Piece 2 

 

Anti-streptolysin O (ASO) Test Kit kit set Kit Set 14  

Blood Bag Piece Piece 10 

 

Blood Grouping Reagent 10 ml Bottle Bottle 14  

Blood Transfusion Set Piece Piece 25 

 

Calcium Reagent Bottle Bottle 2 

 

Cholesterol Test Kit Kit Set Kit Set 5 

 

Glutaraldehyde (Cidex) 5 LItre Jar Jar 10  

HCG Kit Piece Piece 460 

 

Hemospot Test  Piece Piece 47 

 

Occult Blood Test Piece Piece 100 

 

Pregnancy Test Kit N/10 Piece Piece 150 

 

Test Tube 12*75 Piece Piece 1,900 

 

Test Tube Brush Piece Piece 4 

 

Uric Acid 75 ml Piece Piece 6 

 

Urine Containar Piece Piece 5,000 

 

Urine Reagent Strips Strip 30 

 

Vicryl  Piece Piece 24 

 

Widal Test Kit Kit Set Kit Set 31 

 

Micropipette Tips 10-100ul Box 5,000 

 

Cover Slip Piece 100 

 

Micro tips large Piece 3,000 

 

Sodium Citrate Vial Vial 200 
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Total Protein Reagent Bottle 2 

 

Billirubin T and D Reagent Bottle 3 

 

Reagent for glucose Bottle 7 

 

Glucometer with strip Strip 3 

 

Surgical Gloves COVID-19 Pair 255 

 

Gown Set (COVID-19) Piece 59 

 

N95 Mask (COVID-19) Piece 190 

 

Mask (COVID-19) Piece 5,000 

 

Disposable Gown (COVID-19) Piece 821 

 

Hand Sanitizer 500 ml Piece 65 

 

Hand Sanitizer Piece (COVID-19) Piece 350  

Safety Goggles (COVID-19) Piece 150 

 

Head Cap (COVID-19) Piece 40 

 

Gum Boot (COVID-19) Pair 159 

 

Examination (loose) Gloves COVID-19 Pair 750  

Shoe Cover (COVID 19) Pair 420 

 

Face Shield (COVID 19) Piece 50 

 

Vicryl 2.0 Piece 36 

 

Thermometer Digital Piece 30 

 

Sugar Reagent Kit Piece 2 

 

Distill Water 5 Litre (COVID-19) Bottle 10 

 

Surgical Mask (COVID 19) Piece 14,943 

 

PPE set for reusable (COVID-19) Set 1  

Hand Sanitizer 5L (COVID-19) 

 

11 

 

PPE Full Set Cover(COVID-19) Piece 158 

 

KN95 Mask (COVID-19) Piece 1,216 

 

Oxygen flowmeter set Set 3 

 

Diluent Jar 3 

 

Amylase Test kit Kit Set 3 

 

Haematology Analyzer (CBC Lyse) Piece 4  

Chromic Catgut 1-0 Piece 12 

 

 

ग) गैर सरकारी मनकायिाट विपद् व्यिस्थापनका लामग गररएका प्रयासहरु  

यस जिल्लािा विगिका सियिा कृवष, स्िास््य िथा िैकजल्पक िीविकोपािनु (पहल) कायकु्रिको  
सहयोगिा सािचदावयक ग्रामिण विकास सिाि नेपालले जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि र विपद्को िोजखििा 
रहेका पााँर् स्थान (भगििी, िामलकािचनु, बोहरीगाउाँ, ररठार्ौपािा र खरकडा) विपद् व्यिस्थापन समिमिलाई 
अमि आिश्यकीय उद्धार सािग्री वििरण, विपद् व्यिस्थापन समिमि गठन, विपद् व्यिस्थापन योिना मनिाुण र 
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विद्यालयको भैपरर आउन ेयोिना मनिाुण लगायि विपद् िोजखि व्यिस्थापन सम्बन्द्धी विमभन्न िनरे्िनािचलक 
िामलि कायकु्रि संर्ालन गररएको छ ।  

 

गैर सरकारी संस्था संकल्प दार् चलुाबाट क्िारेन्द्टाईन व्यिस्थापनका लामग P-foam (2 met/bed), Toilet 

Cleaner, Toilet Brush, Bucket & Mug, Tooth Paste, Bathing Soap, Mosquite Quail, Sanitary Pad, Thermo 

gun सािाग्रीहरु िहाकाली नगरपामलका र िामलकािचनु गाउाँपामलका दार् चलुालाई हस्िानन्द्िरण गररएको ।   

 

घ) सािचदावयक ग्रामिण विकास सिाि, नपेालद्धारा स्थानीय विपद व्यिस्थापन समिमिलाई वििररि अत्यािश्यवकय 
सािग्री 

आपिकामलन उद्धार सािग्री वििरण सूर्ी 
क्र.स. आपिकामलन उद्धार सािग्री धचमलगडा, िामलकािचनु, खरकडा, 

बोहरीगाउाँ, ररठार्ौपािा, भगििी 
१ लाइफ िाकेट ३० 

२ िेटल बक्स २ 

३ टर् ुलाइट १३ 

४ िाइक १३ 

५ कटन रुप ४ 

६ नाइलन डोरी ९ 

७ हचक डोरी १३ 

८ क्यारामबना ८ 

९ डोरी ४ 

१० र्टाइ १६ 

११ पाल १६ 

१२ हेलिेट १५ 

१३ स्टेर्र ८ 

१४ प्राथमिक उपर्ार बक्स ४ 

१५ मसटी डोरी सवहिको १६ 

१६ प्लावष्टक िचिा २० 

१७ सेप्टी भेष्ट २० 

१८ सब्बल १२ 

१९ बाल्टी १२ 

२० फरुिा १७ 

२१ बन्द्र्रो १७ 

२२ घैटो सब्बल १७ 

२३ टेन्द्ट ठचलो १० 
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ङ) आपिकालीन सहयोगका लागी संकल्प दार् चलुासंग िौज्दाि रहेका सािग्रीहरु 

क्र स सािग्रीको वििरण इकाइ संख्या कैवफयि 
१ लाइफ िाकेट िटा  ३  
२ टेन्द्ट िटा २  
३ कालो प्लाजस्टक वकलो  ५  
४ िग िटा  २  
४ िेल्र्ा िटा  २  
५ धैटी िटा २  
६ सब्बल िटा २  
७ स्टेर्र  िटा २  
८ थरिस  िटा २  
९ प्लास्टीक डोरी मिटर ५००  
१० हेड लाइट िटा  २  
११ टर् ुलाइट िटा २  
१२ रेन कोट िटा  ३  
१३ मसट्ठी िटा  १  
१४ र्ाकच  िटा २  
१५ बाल्टी िटा २  
१६ प्राथमिक उपर्ारका औषधीहरु  लिसि   
१७ मब.पी. रे्क सेट िटा २  
१८ िौलने िेमसन िटा १  
१९ कान रे्क गने िेमसन िटा १  
२० िचटका बोरा  िटा ५  
२१ फायर सायर िटा ३  
२२ पानी राख्न ेड्रि २५० ली. िटा  १  
२३ डेन्द्टील सेट िटा १  

२३ फोन सेट िटा  १  
२४ हेलिेट िटा ३  
२५ बचट िटा २  
२६ पानी खाने बोिल िटा  ६  
२७ रेडीयो सेट िटा १  
२८ हिोडा िटा १  
२९ थिोमिटर सेट १  
३० िाइक िटा १  

र्) आपिकालीन सहयोगका लागी लेकि गा.पा.संग िौज्दाि रहेका सािग्रीहरु 

क्र.स. सािग्रीको वििरण इकाइ संख्या कैवफयि 
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१ एम्बचलेन्द्स संख्या  १  

२ डोिर/एक्साभेटर संख्या  १  

३ डोरी मि. २००  

४ ट्यचब ठचलो  ५  

५ हािा भने पम्प थान ५  

६ साबेल  १५  

७ बेल्र्ा  १२  

८ गैटी  १२  

९ बन्द्र्रो  १५  

१० आरा  ८  

११ गम्बचट  १०  

१२ रेनकोट  १०  

१३ वकट बक्स संख्या  १  

१४ स्टेर्र  ३७  

१५ मत्रपाल टेन्द्ट  १  

छ) आपिकालीन सहयोगका लागी शैल्यजशखर न.पा.संग िौज्दाि रहेका सािग्रीहरु 

क्र.सं. सािाग्री, औिार िथा उपकरणहरु शैल्यजशखर न.पा 
१ एम्बचलेन्द्स संख्या २ 

२ आश्रय स्थल संख्या १८ 

३ वकट बक्स संख्या २ 

४ सेफ्टी बेल्ट १ 
५ सोटर १ 
६ बेल्र्ा  १० 
७ फरुिा २ 
८ सम्बल १० 
९ बारुण बाल्टीन २ 
१० गैटी २ 
११ लाईफ ज्याकेट संख्या ३ 

१२ स्िेर्र १ 
१३ डोरी (मि.) १ रोल 

१४ िाटर रेस्क्यू हेलिेट संख्या ६ 

१५ कटन िम्प सचट ६ 
१६ रे विथ आईरन हेन्द्डल ६ 
१७ पन्द्िा  ६ िोड 
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ि) आपिकालीन सहयोगका लागी दचहचाँ गा.पा.संग िौज्दाि रहेका सािग्रीहरु 

क्र.सं. सािाग्री, औिार िथा उपकरणहरु संख्या 
१ हेलिेट संख्या २० 

२ सेफ्टी बेल्ट १५ 
३ सेफ्टी ज्याकेट १० 
४ बेल्र्ा  २५ 
५ फरुिा १५ 
६ साबेल १० 
७ डोरी (मि.) ३५ मि. 
८ बन्द्र्रो ५ 
९ हमसया ५ 
१० गम्बचट १५ 
११ सेफ्टी ग्लोब २५ 
१२ रेनकोट १० 
१३ वकट बक्स संख्या ५ 

१४ गैटी १० 
१५ एम्बचलेन्द्स संख्या २ 

१६ हेड लाईटर ४ 
१७ लेड टर्लुाईट २ 
१८ स्िेर्र २ 
१९ ऐम्बचलेन्द्स १ 
२० डोिर  १ 

ट) आपिकालीन सहयोगका लागी िािा ुगा.पा.संग िौज्दाि रहेका सािग्रीहरु 

क्र.सं. सािाग्री, औिार िथा उपकरणहरु संख्या 
१ ऐम्बचलेन्द्स १ 
२ ऐक्साभेटर १ 
३ नाईलन डोरी २ रोल 
४ लाईफ ज्याकेट १० 
५ भयाुङग २ 
६ हेलिेट संख्या १० 

७ वकट बक्स संख्या २ 

८ मत्रपाल १८ 
९ सर् ुलाईट १० 
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१० सेफ्टी बेल्ट ६ 
११ पन्द्िा ५० िोर 
१२ बचट २० िोर 
१३ खचपाु १५ 

ञ) आपिकालीन सहयोगका लागी व्यााँस गा.पा.संग िौज्दाि रहेका सािग्रीहरु 

क्र.सं. सािाग्री, औिार िथा उपकरणहरु संख्या 
१ ऐम्बचलेन्द्स १ 

 

ट) आपिकालीन सहयोगका लागी नौगाड गा.पा.संग िौज्दाि रहेका सािग्रीहरु 

क्र.सं. सािाग्री, औिार िथा उपकरणहरु संख्या 
१ ऐम्बचलेन्द्स १ 
२ डोिर/ऐक्साभेटर १ 
३ नाईलन डोरी ४०० मि. 
४ वकट बक्स संख्या १० 

५ पाल २५ 
६ मत्रपाल २५ 
७ आश्रय स्थल १ 

ठ) आपिकालीन सहयोगका लागी िामलकािचनु गा.पा.संग िौज्दाि रहेका सािग्रीहरु 

क्र.सं. सािाग्री, औिार िथा उपकरणहरु संख्या 
१ ऐक्साभेटर १ 

ड) आपिकालीन सहयोगका लागी िहाकाली न.पा.संग िौज्दाि रहेका सािग्रीहरु 

क्र.सं. सािाग्री, औिार िथा उपकरणहरु संख्या 
१ ऐम्बचलेन्द्स १ 
२ लोडर १ 
३ दिकल १ 
४ नाईलन डोरी ३ रोल 
५ लाईफ ज्याकेट २२ 
६ िार िाली ५ 
७ घैटा १५ 
८ बेल्र्ा १० 
९ हेलिेट  २० 

१० कोदाली ५ 
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११ रुखिा र्ढ्ने डोरी १०  
१२ र्ाईनेि टेन्द्ट २ 

ढ) जिल्ला प्रशासन कायालुय, दार् चलुािा िौज्दाि खोि िथा उद्धारका सिाग्रीहरुको वििरण 

मस.नं. सािाग्रीको वििरण उपलब्ध साधन स्रोिको िात्रा  कैवफयि 
१ Spray Tanky वपिलको १ थान  
२ Reciprocating Saw १ थान  
३ Chain Pully १ थान  
४ Bold Cutter १ थान  
५ Extension Wire १० मिटर  
६ Electric Hammer Machine १ थान  
७ Chain Saw १ थान  
८ Generator 2.5 kv १ थान  
९ Sovel (Belcha) १५ थान  
१० Iron rod cutter machine ३ थान  

११ Drill machine २ थान  

१२ Safety helmet १० थान  

१३ Slide wrinch २ थान  

१४ Kodalo with handle १० थान  

१५ Axe with wooden handle ३ थान  

16 hammer with handle (Ghan) १० थान  

17 Aluminum ladder ३ थान  

18 Gaiti with handle १० थान  

19 Sickle ५ थान  

20 Fire extinguisher ४ थान  

21 Power torch light ४ थान  

22 Fire safety helmet ५ थान  

२३ Crowbar sabbal ८ थान  

२४ Pilas ४ थान  

२५ Tape ३ थान  

२६ Plastic gloves १० िोडा  

२७ Stretcher २० थान  

२८ Life jacket १० थान  

२९ Carabina ६ थान  

30 Sit harness belt ६ थान  

31 Tin Box २ थान  
32 Two Handed Saw २ थान  
33 First Aid Box ६ थान  
34 Mattress Foam ४ थान  
35 Electric Wire 3/20 २ Coil  

36 Agricultural Spade with handle ६ थान  
37 Sickle Large size ३ थान  
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ण) जिल्लािा उपलब्ध खोि िथा उद्धारका सिाग्रीहरु  (Heavy Equipments) 

क्र स वििरण उपलब्ध साधन स्रोिको िात्रा उपलब्ध हचन ेमनकाय 

१ एक्साभेटर १ िटा िामलकािचनु गााँउपामलका 
२ एक्साभेटर १ िटा लेकि गााँउपामलका 
३ एक्साभेटर १ िटा नौगाड गााँउपामलका 
४ एक्साभेटर १ िटा िािाु गााँउपामलका 
५ एक्साभेटर १ िटा दचहचाँ गाउाँपामलका 
६ एक्साभेटर/लोडर २/२ िटा रािेन्द्र मनिाुण सेिा खलंगा 
७ एक्साभेटर १ िटा के एस कन्द्सिक्सन 

८ एक्साभेटर १ िटा थेमगि कन्द्सिक्सन 

९ दिकल १ िटा िहाकामल नगरपामलका 
१० एम्बचलेन्द्स ४ िटा िािाु स्िास््य र्ौकी, ग्िानी स्िास््य र्ौकी, 

जिल्ला अस्पिाल, गोकच लेश्वर अस्पिाल 

११ यािायाि साधन बस, िक िीप, 

टयाक्टर 
प्रशस्ि िात्रािा यािायाि समिमि साँग सिन्द्िय गरी भाडािा 

र्लाउने । 

 

ि) दार् चलुा जिल्लाका मबमभन्न गा.पा./न.पा. जस्थि मबमभन्न क्षते्रिा खाद्यान्न उपलब्ध हचन सक्न े फि ु िथा 
ब्यापारीहरु संग संजर्ि रहेको अनचिामनि खाद्यान्न मबबरण 

क्र.स. सािाग्री वििरण खलंगा बिार क्षते्र गोकच लेश्वर बिार क्षते्र 

 

लवटनाथ बिार क्षते्र िम्िा 

१ र्ािल १५०० ८०० ६०० २९00 जक्ि. 

२ वपठो २१० २३ ७ २४० जक्ि. 

३ दाल १३२ ४० 1 १७३ जक्ि. 

४ िेल 104० १९५ १०५ 134० पेटी 

५ जर्नी 185 १६ २ २03 जक्ि. 

६ िसला ५१ 55 ३० 1३६ के.जि. 

७ गसे मसलेण्डर १६०० ५०० 100 २१०० वपस 

८ िरकारी स्थानीय उत्पादन स्थानीय उत्पादन स्थानीय उत्पादन  

९ फलफच ल आिश्यकिा अनचसार आिश्यकिा अनचसार आिश्यकिा अनचसार  

 

अनचसूर्ी ४ 

प्राकृमिक विपद् भएको क्षमिको वििरण 

विपद् सम्बन्द्धी घटनाहरुको िावषकु क्षिीको वििरण (आ.ि. २०७७/०७८) 

१. लघच िलविद्यचि क्षमि वििरण:- 
क्र. 

स.ं 

क्षजतग्रस्त लघुिल 

जिद्युत योिना 

ठेगाना क्षजतको जििरण घटना जमजत कैजियत 

१. झथुकु लघिुल जिद्यिु 

योिना 

अजप जिमाल गा.पा. -३, 

झथुकु, दाचुयला । 

पजििोबाट जिद्यिु योिनामा 

क्षजि। 

मनसनुिन्य िषायि, जिपद 

घटनाबाट । 

अजप जिमाल गा. पा. को च. नं. 

१२६ जमजि २०७७/०४/१८ 

गिेको को  पर साि प्राप्त 



99 

 

गाउँपाजलका थिरिय  थिाजनय 

जिपद व्यिथिापन सजमजिको 

जनणययानुसाि उपलब्ध  क्षजि 

जिििण अनुसाि । 

२. िोपिीगाड लघिुल जिद्यिु 

योिना 

नौगाड गा. पा. -४, िोपिी, 

दाचुयला । 

पक्की निि ४० मीटि पणूय 

क्षजि  

२०७७/३/१५ नौगाड गा. पा. को च. नं. १०८ 

जमजि २०७७/०४/३२ को  पर 

साि प्राप्त क्षजि जिििण अनसुाि । 

३. मौनेखोला लघिुल जिद्यिु 

योिना 

नौगाड गा. पा. -६, धुजलगडा, 

दाचुयला । 

निि, जििलुीको पोल, िाि ि 

ट्रान्सफिमिमा क्षजि िएको। 

२०७७/०४/०४ ऐ. ऐ. 

४. पिीगाउँ बगड लघिुल 

जिद्यिु योिना 

नौगाड गा. पा. -६, दाचुयला । पािि िाउस िोजखममा ििकेो 

। ि १००० मी. जसल्बि िाि 

क्षजि  

२०७७/०४/०४ ऐ. ऐ. 

५. खािखोला पजिलो लघिुल 

जिद्यिु योिना 

नौगाड गा. पा. -३,खाि, 

दाचुयला  

निि क्षजि िएको । २०७७/३/१५ ऐ. ऐ. 

६. खािखोला दोस्रो लघिुल 

जिद्यिु योिना 

नौगाड गा. पा. -३,खाि 

िाजमि, दाचुयला । 

निि ि पािि िाउसमा आंजशक 

क्षजि िएको । 

२०७७/३/१५ ऐ. ऐ. 

७. मेलखेि लघिुल जिद्यिु 

योिना 

माजलकािुयन गा. पा.-१ 

सिानी, दाचुयला । 

निि पणूय रुपमा क्षजि िएको । २०७७/०५/०२ 

गिेको मनसनुिन्य िषायि 

बाढी, पजििो बाट क्षजि िएको  

माजलकािुयन गाउँपाजलकाको 

च.नं.२३३ जमजि २०७७/०५/०९ 

गिेको पर साि प्राप्त क्षजि 

जिििण   

८. सन्नी लघिुल जिद्यिु 

योिना 

माजलकािुयन गा. पा.-२ सन्नी, 

दाचुयला । 

बाँध बगाई क्षजि िएको । िालको मनसनुिन्य िषायि 

बाढी, पजििो बाट क्षजि िएको  

ऐ. ऐ. 

९. खनुा लघिुल जिद्यिु 

योिना 

माजलकािुयन गा. पा.-२खनुा, 

दाचुयला । 

निि ि संिचनामा क्षजि । िालकोमनसनुिन्य िषायि 

बाढी, पजििो बाट क्षजि िएको  

ऐ. ऐ. 

१०. जसिाड लघिुल जिद्यिु 

योिना 

माजलकािुयन गा. पा.-

२जसिाड, दाचुयला 

निि ि संिचनामा क्षजि िालको मनसनुिन्य िषायि 

बाढी, पजििो बाट क्षजि िएको  

ऐ. ऐ. 

११. दाचुयला जिद्यिु जिििण केन्र  

डुङिी पािि िाउस डुङिी 

दाचुयला 

मिाकाली न.पा. ३ दाचुयला पािि िाउस जिर बाढी पजस 

क्षजि िएको 

िालको मनसनुिन्य िषायि 

बाढी, पजििो बाट क्षजि िएको  

दाचुयला जिद्यिु जिििण केन्र 

दाचुयलाको च.नं. १० जमजि 

२०७७।०४।०६ गिेको परानसुाि 

१२. जनजसल खोला लघ ु

िलजिद्यिु योिना 

मिाकाली न.पा. ६ जनजसल 

दाचुयला 

नििमा क्षजि िालको मनसनुिन्य िषायि 

बाढी, पजििो बाट क्षजि िएको 

 

२. सडक, बाटो घाटो, पचल क्षमि वििरण:- 

क्र. 

सं. 

क्षजिसंग सम्बजन्धि थिाजनय िि िडा 

नं. 

क्षजिको जिििण क्षजि िएको 

संख्या 

घटना जमजि कैजफयि 

१. माजलकािुयन गा.पा. दाचुयला 

 

२  RCC पलु क्षजि २ २०७७/४/५ जिपद ्घटनाबाट 

२ ८  १०० जमटि िजि जप .जस.जस .बाटो क्षजि  १०० जम. २०७७/४/५ जिपद ्

घटनाबाट  ३. ८  
 

बाटो अिरुद्ध २०७७/४/५ जिपद ्घटनाबाट 

४. २ जठङ देजख बिानी सम्मको घोिेटो बाटो क्षजि। बाटो अिरुद्ध २०७७/४/५ जिपद ्घटनाबाट 

५. २ जठङ देजख जसिाडसम्मको घोिेटो बाटो क्षजि। बाटो अिरुद्ध २०७७/४/५ जिपद ्घटनाबाट 

६. २ जठङ देजख न्िालपानी सम्मको घोिेटो बाटो क्षजि बाटो अिरुद्ध 

क्षजि 

२०७७/४/५ जिपद ्घटनाबाट 

७. मामाय गा.पा  

 

४ मेलेगाड पेटेिा RCC पलु क्षजि  १ २०७७/४/१३ जिपद ्घटनाबाट 

८. १ ठाटा देजख िङुली िगि िान ेबाटोमा क्षजि । बाटो अिरुद्ध २०७७/४/२३ जिपद ्घटनाबाट 

९. ३ पन्याधाि जकमगैिा बाटोमा क्षजि । बाटो अिरुद्ध २०७७/४/९ जिपद ्घटनाबाट 

१०. नौगाड गा.पा. 

 

१ सेिा खोला RCC पलु िोजखम । १ २०७७/४/१५ जिपद ्घटनाबाट 

११. २ 
घटे्टखोला, गोधानी खोला, खाि खोला, िास खोला 

RCC पलु पणूय क्षजि। 

७ २०७७/४/१५ जिपद ्घटनाबाट 
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१२. ३ 
पािी खाि, जसमाि, खािखोला, गनु्दाि खोला RCC पलु 

पणूय क्षजि। 

७ २०७७/४/१५ जिपद ्घटनाबाट 

१३. ४ िोपिी खोला RCC पलु पणूय क्षजि। १ २०७७/४/१५ जिपद ्घटनाबाट 

१४. ५ घटे्ट खोला RCC पलु आंजशक क्षजि १ २०७७/४/१५ जिपद ्घटनाबाट 

१५. ६ RCC पलु पणूय क्षजि ६ २०७७/४/१५ जिपद ्घटनाबाट 

१६. ४ जििकोि खोला RCC पलु क्षजि १ २०७७/४/१५ जिपद ्घटनाबाट 

१७. मिाकाली नगिपाजलका २ िोजलखोला RCC पलु क्षजि १ २०७७/४/४ जिपद ्घटनाबाट 

१८. मिाकाली नगिपाजलका २ एगिमोिे खोला RCC पलु क्षजि १ २०७७/४/४ जिपद ्घटनाबाट 

१९. मिाकाली नगिपाजलका २ गािाख ुखोला RCC पलु क्षजि १ २०७७/४/४ जिपद ्घटनाबाट 

२०. मिाकाली नगिपाजलका २ बडाजल गाउँ खोलामा ििकेो RCC पलु क्षजि  १ २०७७/४/४ जिपद ्घटनाबाट 

२१. नौगाड गा. पा. िडा नं. २ थिायी 

घि िइ म न. नगिपाजलका 

२ काष्ठ उद्योगको सान मजेशन क्षजि  २०७७/४/४ जिपद ्घटनाबाट 

 

 

 

 

२१. मिाकाली नगिपाजलका 
२,३ 

खंलगा देजख दल्लेख सडक खण्डको काटै सम्म कच्ची 

सडक बाटो ठाउँ -ठाउँमा बाढी पजििोबाट क्षजि िएको  

जिजिन्न ठाउँमा 

क्षजि िई 

यािायाि अिरुद्ध 

२०७७/४/४ जिपद ्घटनाबाट 

२२ 
नौगाड गाउँपाजलका, दाचुयला 

- 
देिला, धजुलगडा, खाि, दल्लेक सडक खण्ड पणूय रुपमा 

क्षजि िएको   

 २०७७/३/१५ ि 

२०७७/४/१३ 
जिपद ्घटनाबाट 

२३ 
नौगाड गाउँपाजलका, दाचुयला 

४ 
िोपिीगाड, जसप्टी सडक योिना नौगाड, ४ जसप्टी । 

       ऐ  .ऐ.  जिपद ्घटनाबाट 

२४ 
नौगाड गाउँपाजलका, दाचुयला 

४ 
जसप्टी  - िोपिी सडक योिना नौगाड , ४ जसप्टी, िोपिी । 

       ऐ  .ऐ.  जिपद ्घटनाबाट 

२५ 
नौगाड गाउँपाजलका, दाचुयला 

 
दल्लेक, सुण्डमणु्ड, जसना सडक योिना । 

       ऐ  .ऐ.  जिपद ्घटनाबाट 

३. विद्यालय भिन क्षमि वििरण-: 

क्र. 

सं. 

क्षजिग्रथि जिद्यालयको नाम ठेगाना क्षजिको जिििण घटना जमजि कैजफयि 

१. श्री समैिी आधािििू 

जिद्यालय 

नौगाड गा  .पा .- ६ ,परिगाउँ ,

दाचुयला । 

जिद्यालयको सम्पणूय ििन, पानीधािा, 

जिद्यालय जिरको जिन्सी सामाग्री, २ िोपनी 

िजमन, जिद्यालयको अजिलेख समेि सम्पणूय 

परिगाउँ खोलाको बाढीले बगाई क्षजि िएको 

२०७७।४।४  

२ श्री जनलपािालेश्वि मा .जि .

ििोला 

माजलकािुयन गा .पा .१ 

ििोला 

पजििोबाट जनमायण िईििकेो ििन ि पानी 

ट्यांकी िोजखममा ििकेो 

२०७७।४।४  

३ श्री माजलकािुयन मा  .जि .

मड 

माजलकािुयन गा .पा .३ 

िौंिडी 

ििनको िलजििबाट पजििो गई ििन 

िोजखम 

२०७७।४।५ पजििो िोकिाम गरि 

जिद्यालयको संिक्षण गनुय 

पने देजखएको 

४ श्री माजलकािुयन आ  .जि .

लास 

माजलकािुयन गा .पा .५ लास  ििन िोजखम िालको मनसुन 

िषाय  ,बाढी ,पजििो  

 

५ श्री बाजलचन आ .जि .

मलिडी 

माजलकािुयन गा .पा .५ 

मलिडी 

बाढीले जिद्यालय क्षजि िालको मनसुन 

िषाय  ,बाढी ,पजििो  

 

६ श्री शंकिपिु मा.जि. पथिी माजलकािुयन गा .पा .८  

आडाखान  ,पथिी  

ििनको िलजििबाट पजििो गई ििन 

िोजखममा ििकेो  

२०७७।०४।०५ पजििो िोकिाम गरि 

जिद्यालयको संिक्षण गनुय 

पने देजखएको 

७ श्री मबाजलचन आ .जि .

चडेखान 

माजलकािुयन गा .पा .४ 

चडेखान 

पजििोबाट जिद्यालय िोजखम िालको मनसुन 

िषाय  ,बाढी ,पजििो  

 

८ श्री माजलकािुयन आ  .जि.  माजलकािुयन गा .पा .५ लास 

डाडाकोट 

जिद्यालयको घेि पखायल क्षजि २०७७।०४।१३  

९ श्री गणेश मा.जि. जसमली दिुु ँगा .पा .३ जसमली  पजििोबाट निजनजमयि ४ कोठे ििन 

क्षजिग्रथि, पिुानो ३ कोठे ििन िोजखम पणूय 

२०७७।०४।१७  
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ििकेो । जिद्यालयको पखायल समेि क्षजि 

िएको । 

१० श्री दगुायथिान आ  .जि .

खेिी 

दिुु ँगा .पा .३ खेिी  पजििोबाट जिद्यालय ििन क्षजि िएको । 

जिद्यालय उच्च िोजखममा ििकेो ।  

२०७७।०४।१९  

११ श्री धािीपाटा मा .जि .धािी  दिुु ँगा .पा .५ धािी  निजनजमयि घेि पखायल क्षजि । खेल मैदान 

िोजखममा ििकेो ।  

२०७७।०४।१५  

१२ श्री िगििी आ .जि .पोक्से  दिुु ँगा .पा .४ पोक्से  िषाय पजििोबाट जिद्यालयको जशशु कक्षा 

कोठा ि घेि पखायल िजत्कन गई क्षजि िएको 

।  

२०७७।०३।१५  

१३ श्री दगुाय लजटनाि आ .जि .

मैखोली  

मिाकाली न .पा .२ मैखोली  जिद्यालयको जफल्ड िजत्कएको  २०७७।०४।०४  

१४ श्री अल्कापिुी मा .जि .

कोट कैिोली 

मिाकाली न .पा .१ कोट 

कैिोली 

जिद्यालयको खेल मैदानको पखायल 

िजत्कएको  

२०७७।०४।०४  

१५ श्री सिथििी आ .जि .

मलू्ला  

मिाकाली न .पा .२ मलू्ला  जिद्यालयको कम्पाउण्ड बाल िजत्कएको ि 

मिुान पानी ि ट्याङ्की ि पाईप लाईन क्षजि 

िएको । 

२०७७।०४।१६  

१६ श्री िाजरट्रय मा.जि. दत्तु मिाकाली न .पा .९ दत्तु  चट्टयाङ्गबाट जिद्यिु लाईन सटय िई जिद्यिुीय 

सचूना प्रजिजध उपकिणिरुमा क्षजि िएको । 

उपकिण काम नलाग्ने । 

२०७७।०५।०२  

१७ श्री ििुनेश्वि आ .जि .

गोडेगाउँ 

मामाय गा .पा .४ गोडेगाउँ  जिद्यालयको २ कोठे ििन ित्केको २०७७।०३।२३  

१८ श्री िजुमिाि आ .जि .

गलमासा 

मामाय गा .पा .४ गलमासा  जिद्यालयको १ कोठे ििन क्षजि २०७७।०४।०८  

१९ श्री जिमालय आ.जि. १-५ मामाय गा .पा .४  जिद्यालयको घेि पखायल क्षजि २०७७।०४।२२  

४. स्िास््य र्ौकी क्षमि वििरण-: 

क्र .

सं. 

क्षजि/िोजखम थिाथ्य 

संथिािरुको जिििण 

ठेगाना क्षजिको जिििण घटना जमजि कैजफयि 

१. िगििी थिाथ्य चौकी  माजलकािुयन गा .पा .२ 

जठङ 

पजििोको िोजखममा २०७७ /०४/०५ ििा लगािािको 

मनसुन िन्य िषायि , जिपद घटनाबाट  

माजलकािुयन गा .पा.को च .नं .२३३ ,जमजि 

२०७७/ ५ /९ गिेको पर साि प्राप्त क्षजि 

जिििण अनसुाि । 

२. शंकिपिु थिाथ्य चौकी  माजलकािुयन गा .पा.-८ ,

आडाखान 

ििन क्षजि  ऐ  .ऐ.  

३. सामदुाजयक थिाथ्य ईकाइ 

सेजलचमा 

माजलकािुयन गा .पा.-२ ,

सेजलचामा 

ििन क्षजि  ऐ  .ऐ.  

४. माजलकािुयन थिाथ्य चौकी ,

मड  

माजलकािुयन गा .पा.-३ ,

मड 

ििन क्षजि  ऐ  .ऐ.  

५. आधािििू थिाथ्य ईकाइ 

केन्र 

नौगाड गा .पा .२ ,

सुण्डमणु्ड  

उच्च िोजखम जमजि २०७७ /३/१५ २०७७ि /४/४ 

गिेको िषाय , िाढी ि पजििो घटनाबाट 

िोजखम िएको  

नौगाड गाउँपाजलका बाट प्राप्त क्षजिको 

लगि जिििण अनसुाि । 

६. थिाथ्य चौकी खाि नौगाड गा .पा .३ ,खाि  उच्च िोजखम ऐ  .ऐ.  ऐ  .ऐ.  

७. थिाथ्य चौकी धजुलगडा नौगाड गा .पा .६ ,

धजुलगडा  

उच्च िोजखम ऐ  .ऐ.  ऐ  .ऐ.  

८. सामदुाजयक थिाथ्य ईकाइ 

ििन 

मामाय गा .६.पा  ििनको पछाडी पट्टी 

क्षजि । 

२०७७ /०४/०८  मामाय गा .पा.को च.नं .७० जमजि 

२०७७/४/२३ गिेको प्राप्त क्षजिको लगि 

जिििण अनसुाि । 

५. पानीघट्ट क्षमि वििरण-: 
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क्र .

सं.  

क्षजि संग संम्बजन्धि 

व्याजि 

ठेगाना क्षजिको जिििण घटना जमजि कैजफयि 

१. सुिेन्र जसि धामी माजलकािुयन गा .पा.-२ ,खनुा ।  पानीघट्ट िोजखम मनसुनिन्य िषायि जिपद 

घटनाबाट जमजि २०७७।०४।०५ 

गिे 

जिपद घटनाबाट 

२. कल्यान िाम टमटा माजलकािुयन गा .पा.-८,लेजठया  पानीघट्ट क्षजि मनसुनिन्य िषायि जिपद घटनाबाट 

जमजि २०७७।०४।०५ गिे 

माजलकािुयन गाउँपाजलकाको च .

२३३.नं जमजि २०७७/०५/०९ 

गिेको  परानसुाि ।  

३. जकसन जसि धामी माजलकािुयन गा .पा.-८,ट्याडी  पानीघट्ट क्षजि मनसुनिन्य िषायि जिपद घटनाबाट 

जमजि २०७७।०४।०५ गिे 

ऐ. 

४. नािायण चन्द माजलकािुयन गा .पा.-८,लेजठया  कुलो बगाई क्षजि मनसुनिन्य िषायि जिपद घटनाबाट 

जमजि २०७७।०४।०५ गिे 

ऐ. 

५. जिि जसि धामी माजलकािुयन गा .पा.-८ ,  निि कुलो बगाई घट्टमा 

क्षजि 

मनसुनिन्य िषायि जिपद घटनाबाट 

जमजि २०७७।०४।०५ गिे 

ऐ. 

६. ििक जसंि शािु मिाकाली न .पा.-२  सुधारिएको पानी घट्ट 

क्षजि 

२०७७ -०४-१६  प्रििी िाििेी ििा सियजमन मचुलु्का 

ि थिानीयििको जसफारिस अनसुाि 

७. गगी डोबाल मिाकाली न .पा.-३   पानी घट्ट क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

८. ियधन जसंि डोबाल मिाकाली न .पा.-३   पानी घट्ट क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

९. जबि जसंि डोबाल मिाकाली न .पा.-३   पानी घट्ट क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

१०. धमायनन्द बडु मिाकाली न .पा.-३   पानी घट्ट क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

११. उदय जसंि मििा मिाकाली न .पा.-३   पानी घट्ट क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

१२. चनेुिाम लुिाि मिाकाली न .पा.-३   पानी घट्ट क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

१३. धन जसंि बडाल मिाकाली न .पा.-२   पानी घट्ट क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

१४ ििक जसंि िण्डािी मिाकाली न .पा.-३   पानी घट्ट िोजखम २०७७ -०४-०४  ऐ. 

१५. कल्याण जसंि धामी मिाकाली न .पा.-३   पानी घट्ट पणूय क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

१६. निेन्र जसि धामी मिाकाली न .पा.-३   पानी घट्ट पणूय क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

१६. जिमलाल जबष्ट मामाय गा .पा.-४   पानी घट्ट पणूय क्षजि २०७७ -०४-२०  मामाय गा .पा.को च.नं .७० जमजि 

२३।०४।२०७७ को प्राप्त परानसुाि  

१७. उदय जसंि ठगनु्ना नौगाड गा .पा.-३   पानी घट्ट पणूय क्षजि २०७७ -०४-०५  ऐ. 

१८. ििक जसंि ठगनु्ना नौगाड गा .पा.-३   पानी घट्ट पणूय क्षजि २०७७ -०४-०५  ऐ. 

१९. साियिजनक घट्ट नौगाड गा .पा.-३   पानी घट्ट पणूय क्षजि २०७७ -०४-०५  ऐ. 

२०. पान जसंि ठगनु्ना नौगाड गा .पा.-३   पानी घट्ट पणूय क्षजि २०७७ -०४-०५  ऐ. 

२१. गौि जसंि जसिोली नौगाड गा .पा.-३   पानी घट्ट पणूय क्षजि २०७७ -०४-०५  ऐ. 

२२. िसेु टमटा नौगाड गा .पा.-३   पानी घट्ट पणूय क्षजि २०७७ -०४-०५  ऐ. 

२२. फागनु जसंि ठगनु्ना नौगाड गा .पा.-६   पानी घट्ट पणूय क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

२३. जबसन जसंि ठगनु्ना नौगाड गा .पा.-६   पानी घट्ट  क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

२४. धन जसंि ठगनु्ना नौगाड गा .पा.-६   पानी घट्ट  क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

२५. साइमल धामी नौगाड गा .पा.-६   पानी घट्ट  क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

२६. कुशल जसंि मन्याल नौगाड गा .पा.-२   पानी घट्ट पणूय क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

२७. जबिमा दिेी ठगनु्ना नौगाड गा .पा.-२   पानी घट्ट पणूय क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

२८. उिल धामी नौगाड गा .पा.-२   पानी घट्ट पणूय क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 

२९. कटनी देिी धामी नौगाड गा .पा.-६   पानी घट्ट पणूय क्षजि २०७७ -०४-०४  ऐ. 
 

६. िन्द्दीर क्षमि र िटबन्द्ध मनिाणु योिना सम्बजन्द्ध वििरण-: 

क्र. 

सं. 

क्षजि  संग सम्बजन्धि थिाजनय िि क्षजिको जिििण घटना जमजि कैजफयि 

१. अजपजिमाल गाउँपाजलका गौडे खोला िटबन्ध जनमायण िडा नं  .३ ,४ खात्ती देजख 

चौलानी नदी सम्म ।  

२०७७ साल श्रािण 

ि िार मजिना 

अजपजिमाल गाउँपाजलकाको च  .नं .

१२६ जमजि २०७७/०४/१८ गिेको 

परानसुाि ।  
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२. छडेखोला िटबन्ध जनमायण िडा नं  .४  २०७७ साल श्रािण 

ि िार मजिना 

अजपजिमाल गाउँपाजलकाको च  .नं .

२१३ जमजि २०७७/०५/३०  गिेको 

परानसुाि । 

३. नालाखोला खोला िटबन्ध जनमायण िडा नं  .२  

चौलानी नदी सम्म । 

२०७७ साल श्रािण 

ि िार मजिना 

 ऐ  .ऐ.  

४. देउरुखी बथिी िटबन्ध जनमायण िडा नं  .४  २०७७ साल श्रािण 

ि िार मजिना 

ऐ  .ऐ.  

५ िोलािेल कसोली घोिा जनमायण िडा नं  .२  २०७७ साल श्रािण 

ि िार मजिना 

ऐ  .ऐ.  

६ मफुय ल खोला िटबन्ध जनमायण िडा नं  .३   ऐ  .ऐ.  

७ मिाकाली नगिपाजलका डाडाबाघ मजन्दि मलु्ला २०७७ /०४/१७  जिपद ्घटनाबाट 

८ समैिी मजन्दि गािाँकु २०७७ /०४/१७  जिपद ्घटनाबाट 

 

७. खानपेानी योिना क्षमि वििरण 

जस .

नं.  

सम्बजन्धत 

स्थानीय तह 

खनेपानी योिनाक्षजतको जििरण िडा 

नं. 

क्षजतको जििरण कैजियत 

१. नौगाड ग.पा. परिगाउँ एगििगे खानेपानी योिना ६ इन्टेक  ,पाइप लाइन , R.V.T. आंजशक क्षजि।  जमजि २०७७/०३/१५ ि ऐ. ४/१७ 

गिेको िाढी, पजििो घटना बाट 

२. परिगाउँ पनढुङ्गा खानेपानी योिना ६ इन्टेक  ,पाइप लाइन, . आंजशक क्षजि।  ऐ  .ऐ.  

३. परिगाउँ गजडगाड खानेपानी योिना ६ इन्टेक  ,पाइप लाइन आंजशक क्षजि।  ऐ  .ऐ.  

४. परिगाउँ िानीजशखि खानेपायोिना ६ इन्टेक  ,पाइप लाइन  आंजशक क्षजि  ऐ  .ऐ.  

५. परिगाउँ खानेपानी योिना ६ इन्टेक  ,पाइप लाइन  आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

६. मौने ििुििेु खानेपानी योिना ६ इन्टेक  ,पाइप लाइन  आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

७. मौने घोल्ििे खानेपानी योिना ६ इन्टेक  ,पाइप लाइन  आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

८. घटे्ट खोला खानेपानी योिना २ इन्टेक  ,पाइप लाइन  आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

९. िकेुपानी खानेपानी योिना २ इन्टेक  ,पाइप लाइन  आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

१०. जचनाड खानेपानी योिना २ इन्टेक  ,पाइप लाइन , R.V.T. आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

११. ििृि खानेपानी योिना २ इन्टेक  ,पाइप लाइन , R.V.T. आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

१२. गुदगुदे खानेपानी योिना २ इन्टेक  ,पाइप लाइन , R.V.T. आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

१३. िाजमि खानेपानी योिना ३ इन्टेक  ,पाइप लाइन , आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

१४. चोटके खानेपानी योिना ४ इन्टेक  ,पाइप लाइन , R.V.T. आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

१५. डाडा मल्लामटे्ट चोटके खानेपानी 

योिना 

४ इन्टेक  ,पाइप लाइन , R.V.T. आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

१६. मलूपानी खानेपानी योिना ४ मिुान  ,इन्टेक ,पाइप लाइनधािा , आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

१७. िट्टाड खानेपानी योिना ४ इन्टेक  ,पाइप लाइन,  R.V.T.   आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

१८. जििकोि खानेपानी योिना ४ इन्टेक  ,पाइप लाइन,  R.V.T.   आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

१९. सकेुखोला जसंचाई /खानेपानी योिना  ६ मिुान ,इन्टेक ,पाइप लाइन,  आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

२०. िाजमि घटे्टपानाला खानेपानी योिना ३ इन्टेक  ,पाइप लाइन,  आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

२१. ओखलधाि खानेपानी योिना ३ इन्टेक  ,पाइप लाइन,  आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

२२. पारिखाि खानेपानी योिना ३ पाइप लाइन, आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

२३. मा  .जि .खाि खानेपानी योिना  ३ पाइप लाइन, आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

२४. लामाडेिा  खानेपानी योिना ३ पाइप लाइन, आंजशक क्षजि ऐ  .ऐ.  

२५. कैदमकोट कसाड खानेपानी योिना १ पाइप लाइन, इन्टेक आंजशक क्षजि । ऐ  .ऐ.  

२६. माजलकािुयन 

गा.पा. 

डुङिी खानेपानी योिना १ पाइप लाइन क्षजि । िालको जिजिन्न जमजिमा मनसनू िन्य 

अजििल िषायका कािण िाढी पजििोबाट 

क्षजि िई माजलकािुयन गा.पा.को च.नं. 

२३३ जमजि २०७७।०५।०९ गिेको 

परानसुाि प्राप्त जिििण 
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२७. ििोला खानेपानी योिना १ पाइप लाइन  ,इन्टेक क्षजि । ऐ  .ऐ.  

२८. न्िालपानी खानेपानी योिना २ इन्टेक ,पाइप लाइन क्षजि । ऐ  .ऐ.  

२९. िौिडी खानेपानी योिना ३ पाइप लाइन क्षजि । ऐ  .ऐ.  

३०. टाटीक नौलो  मलु खानेपानी ४ नौलो मलु क्षजि । ऐ  .ऐ.  

३२. जसिाड खानेपानी मलु ४ मिुान क्षजि । ऐ  .ऐ.  

३३. चोल्िी खानेपानी योिना  ४  मिुानको इन्टेक टङ्की ि पाइप  क्षजि । ऐ  .ऐ.  

३४. कलगाडा खानेपानी योिना  ४  पाइप  क्षजि । ऐ  .ऐ.  

३५. गोठ्यिुी खानेपानी योिना  ४  पानीटङ्कीमा क्षजि । ऐ  .ऐ.  

३६. िुनैनाि खानेपानी योिना  ४  खानेपानी लाइन क्षजि । ऐ  .ऐ.  

३७. िुनैनाि खानेपानी योिना  ४  खानेपानी लाइन क्षजि । ऐ  .ऐ.  

३८. च्यिुी खानेपानी योिना  ४  खानेपानी लाइन क्षजि । ऐ  .ऐ.  

३९. औिालेक खानेपानी योिना  ४  खानेपानी लाइन क्षजि । ऐ  .ऐ.  

४०. मलिडी खानेपानी योिना  ५  खानेपानी लाइन क्षजि । ऐ  .ऐ.  

४०. पासादेि खानेपानी योिना  ७  खानेपानी लाइन क्षजि । ऐ  .ऐ.  

४१. िोिेपानी खानेपानी योिना  ८  खानेपानीको मुिान क्षजि । ऐ  .ऐ.  

४२. िमु खानेपानी योिना  ८  खानेपानीको मुिान ि पाइप लाइन क्षजि । ऐ  .ऐ.  

४३. जसिाडी खानेपानी योिना  ८  खानेपानीको मुिान क्षजि । ऐ  .ऐ.  

४४. पोलजिसा खानेपानी योिना  ८  खानेपानीको मुिान क्षजि । ऐ  .ऐ.  

४५. धन्दािाला खानेपानी योिना  ८  खानेपानीको मुिान क्षजि । ऐ  .ऐ.  

४६. लेजठया खानेपानी योिना  ८  खानेपानीको क्षजि । ऐ  .ऐ.  

४७. िलु्यौडी  खानेपानी योिना  ८  खानेपानीको क्षजि । ऐ  .ऐ.  

४८. िगौिा  खानेपानी योिना  ८  खानेपानीको क्षजि । ऐ  .ऐ.  

४९. धामीगाडा  खानेपानी योिना  ८  खानेपानीको क्षजि । ऐ  .ऐ.  

५०. धािीमधाि  खानेपानी योिना  ८  खानेपानीको क्षजि । ऐ  .ऐ.  

५१. धामीगाडा  खानेपानी योिना  ८  खानेपानीको क्षजि । ऐ  .ऐ.  

५३. मडेचौपािा खानेपानी योिना  ८  खानेपानीको क्षजि । ऐ  .ऐ.  

५४. सौल्या खानेपानी योिना  ८  खानेपानीको क्षजि । ऐ  .ऐ.  

५५. धिमपानीखानेपानी योिना  ८  खानेपानीको क्षजि । ऐ  .ऐ.  

५६ जसिाडी खानेपानी योिना  ८  मिुान ि पाइपलाइन क्षजि । ऐ  .ऐ.  

५७. शंकिपिु खानेपानी योिना  ८  खानेपानीको मुिान क्षजि । ऐ  .ऐ.  

५८. जनङलाडी खानेपानी योिना  ८  खानेपानी योिना क्षजि । ऐ  .ऐ.  

५९. िििखाली खानेपानी योिना  २ मिुान ि पाइप लाइन क्षजि । ऐ  .ऐ.  

६०. मिाकाली न.पा. कुलाईिि खानेपानी योिना मलु्ला । २ मिुान  ,ईन्टेक  बाँध ि पाइप लाइन क्षजि । २०७७  साल श्रािण ि िार मजिनामा 

पिेको अजििल िषायका कािण िाढी ,

पजििो बाट क्षजि िएको । 

६१. कैनाडी मैखोली खानेपानी योिना 

मैखोली  

२ मिुान  ,ईन्टेक   ि पाइप लाइन क्षजि । ऐ  .ऐ.  

६२. िालििण जछडेखोला जथकम नं.३ 

जनमायणाजधन खानेपानी आयोिना  

२ बषाय पजििोबाट मिुान टयाङ्की पाईप लाईन 

क्षजि िएको । 

ऐ .ऐ. 

६३. बसखाली खानेपानी योिना  ३ बषाय बाढीबाट खानेपानीको मिुान क्षजि  ऐ  .ऐ.  
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६४. गिाख ुखानेपानी योिना ३ बषाय पजििोबाट खानेपानी योिनाको मिुान 

क्षजि। 

ऐ  .ऐ.  

६५. बाँि गडानी िाईझलु टुक्का जखिकोट 

जथकम नं  .७ खानेपानी योिना  

३ मिुानको ट्याङ्की, च्याम्बि, पाईप लाईन क्षजि 

। 

ऐ  .ऐ.  

६६. मजसनी खोला खानेपानी योिना ६ बषाय पजििोबाट मिुान पाईप लाईन क्षजि  ऐ  .ऐ.  

६७. िुडे खानेपानी योिना ५ बषाय बाढीबाट मिुान ि पाईप लाईन क्षजि । ऐ  .ऐ.  

६८. िाखिण्डािी खानेपानी योिना ३ बषाय बाढीबाट खानेपानीको मिुान क्षजि  ऐ  .ऐ.  

६९. मानाकोट खानेपानी योिना ३ मिुान क्षजि । ऐ  .ऐ.  

७०. ित्यौडा खानेपानी योिना थकीम नं. 

४ 

७ बाढी पजििोबाट खानेपानी योिना पणूय क्षजि । ऐ  .ऐ.  

७१. धौलीगाड जछलजछले खानेपानी 

योिना थकीम नं. ४ 

५ बषाय बाढीबाट ईन्टेक पाईप लाईन क्षजि  ऐ  .ऐ.  

७२. ओलथयाडी िौडाखोला खानेपानी 

योिना जथकम नं. १९ 

६ ईन्टेक पाईप लाईन क्षिी । ऐ  .ऐ.  

७३. गिाख ुजसचाई योिना ३ बषायबाढी पजििोबाट पलु क्षजि । ऐ  .ऐ.  

७४. बसखाली जसचाई योिना  ३ बषाय बाढीबाट जसचाई निि क्षिी ऐ  .ऐ.  

७५ झथुकु जसिाड जसचाई कुलो ३ जसचाई योिना क्षजि । ऐ  .ऐ.  

७६. बाङ्गाबगड १० परििािको प्रयोगमा 

ििकेो खानेपानी योिना   

४ खानेपानीको मलू ि पाईप लाईन क्षिी ऐ  .ऐ.  

७७. खोलाईिि खानेपानी योिना । २ मिुान, ईन्टेक  ि पाइप लाइन  पणूयक्षजि ऐ  .ऐ.  

७८. सल्लेधािी खानेपानी योिना । ९ मिुान, ईन्टेक  ि पाइप लाइन  क्षजि ऐ  .ऐ.  

७९. दत्त ुचचु्चै िगि खानेपानी योिना । ९ मिुान, ि पाइप लाइन क्षजि ऐ  .ऐ.  

८०. दत्त ुचचु्चै िगि खानेपानी योिना । ९ मिुान, ि पाइप लाइन क्षजि ऐ  .ऐ.  

८१. चचु्चै खोला खानेपानी योिना । ९ मलू टयाङ्की ,मुिान , ि पाइप लाइन क्षजि ऐ  .ऐ.  

८२. उलेनी खानेपानी योिना । ९  टयाङ्की  ि पाइप लाइन क्षजि ऐ  .ऐ.  

८३. उडैकाटै खानेपानी योिना ९ ईन्टेक ि पाइप क्षजि ऐ  .ऐ.  

८४. दिुु ँगाउँपाजलका, 

दाचुयला 

 

बुजियमला खानेपानी योिना ३ खानेपानी टयाङ्की  ि पाइप लाइन क्षजि ऐ  .ऐ.  

८५. जिन्िोली खानेपानी योिना ५ खानेपानी टयाङ्की को जपलि ि पाइप लाइन 

क्षजि 

ऐ  .ऐ.  

८६. धािी खानेपानी योिना जथकम नं. ३ ४ खानेपानी टयाङ्की  रििियि  क्षजि ऐ  .ऐ.  

८६. शैल्य जशखि 

नगिपाजलका, 

दाचुयला 

कुशिानीमाण्डौं खानेपानी योिना ९ ईन्टेक ि पाइप लाईन  क्षजि ऐ  .ऐ.  

८७. माजलकािुयन 

गाउँपाजलका, 

दाचुयला  

जसमाि खानेपानी योिना ३ मिुान क्षजि । ऐ  .ऐ.  

८८. माजलकािुयन 

गाउँपाजलका, 

दाचुयला 

जिप्यािोडा डोबल्ला ि जलप्ट 

खानेपानी  योिना 

३ २० घ . मी. को ट्याङ्की, ईन्टेक ,  िािािाि ि 

पाईप लाईन क्षजि । 

ऐ  .ऐ.  

 

१. िनसूनिन्द्य िषाुि  ,बाढी पवहरो , आगलागीबाट आमथकु िष ु२०७७/०७८ को िेठ िवहना सम्ििा यस 
जिल्लािा हालसम्ि १० (दश  (िना व्यजक्तहरुको विपदबाट ितृ्यच भएको ।  

२. विपद् घटनाबाट ५५ व्यजक्त/पररिारको ३३१ पशच र्ौपाया क्षमि भएको ।  
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३. विपद् घटनाबाट १४ िना भन्द्दा बढी घाईिे भई उपर्ारका लामग पठाईएको । विमभन्द् न ठाउाँिा बस्िी 
िोजखि रहेको िथा विपदबाट सयौं व्यजक्त /पररिारहरुको घर िग्गा िमिन ,बाली नाली ,बोट विरुिा 
क्षमि भएको । विपदबाट वपमडि व्यजक्तहरु विस्थावपि भएको ।  

४. विपद् वपमडि पररिारहरुलाई रकि रु. ३३ लाख ३४ हिार राहि वििरण गररएको । विपदबाट पूण,ु 
आंजशक घर क्षमि भई पचनस्थाुपना, प चनमनिुाुण र िििु प्रबलीकरणका लामग १०७ विपद वपमडि लाभग्राहीहरु 
सूर्ीकृि भएको ।  

५. विश्वव्यापी िहािारीको रुपिा फैमलरहेको कोरोना भाईरस (कोमभड-१९) िथा अन्द्य विपद् बाट हचने क्षमि 
न्द्यचनीकरण िथा रोकथािका लामग यस आमथकु िषिुा विपद् व्यिस्थापनका लामग हालसम्ि (मिमि 
२०७८।०२।२३ गिे) ३७ िटा विपद् व्यिस्थापन िथा जिल्ला कोमभड-१९ संकट व्यिस्थापन केन्द्र 
सम्बन्द्धी बैठक सम्पन्द् न भएको ।          

८. कोमभड-१९ बारे स्थानीय िहको ियारी 
कोमभड- १९ को नयााँ भेररएन्द्ट आएपमछको दैमनक प्रमििेदन 

मिमि: २०७८ साल िेठ २१ गिे सम्ि 
संक्रमििको वििरण  परीक्षणको अिस्था संक्रमििको उपर्ार अिस्था जिल्ल्लािा उपलव्ध स्िास््य पूिाधुार 

PCR Antigen 

आि 
सम्िको 
िम्िा 
संक्रमिि
को संख्या 

आि थप 
भएको 
संक्रमिि
को संख्या 

मनको 
भएको 
संख्या 

ितृ्यच 
भएको 
संक्रमिि 
संख्या 

हालसम्ि
को सवक्रय 
संक्रमििको 
संख्या 

परीक्षण 
संख्या 

संक्रमिि 
संख्या 

परीक्षण 
संख्या 

संक्रमिि 
संख्या 

होि 
आईसोलेसन
िा रहेका 
संक्रमििको 
संख्या 

क्िारेजन्द्टन
िा रहेका 
संक्रमििको 
संख्या 

सािान्द्य 
उपर्ारिा 
रहेका संख्या 
(अस्पिाल 
आइसोलेसन

) 

HDU िा 
उपर्ाररि 
संख्या 

भेजन्द्टलेटर
िा 

उपर्ाररि 
संख्या 

अस्पिाल 
संख्या 

आइसोलेस
न स्थान 
संख्या  

िेड 
संख्या 

HDU 
संख्या 

I CU 
संख्या 

भेजन्द्टलेटर 
संख्या 

अजक्सिन 
मसमलण्डर 

८३८ ६ ६०० ११ २२७ १६५९ ४६४ ११८३ ३७४ २१२ ० १४ ० ० ८ ३ १५० २ ० २ ८८ 
 

अनचसूर्ी ५ 

हेलीप्याड िथा पोखरीहरुको वििरण (जिल्ला दार् चलुा) 

मस. 
नं. स्थानीय िहको नाि िडा नं. टोल /िस्िीको नाि 

अिजस्थमि 
(आक्षाशं र 
देशान्द्िर) 

कैवफयि 

१. िािाु गा. पा. लवटनाथ, 
दार् चलुा 

०३ लवटनाथ खेल िैदान  यस पामलका मभत्र पोखरी नभएको । 
०४ पडपडा खेल िैदान   
०२ उिडा   
०६ शेरी   
०१ घोल्िर   
०२ लाम्बगर   

२. नौगाड गा.पा. 
होपरीगाड, दार् चलुा 

०१ कैदिकोट  
नौगाड खोला र अन्द्य साना खोलाहरु 
रहेको पोखरी नभएको (िडा नं. १ 
र ६)। 

०२ दल्लेक र मछपचलथान   
०३ िाराकोट, खार   
०४ िा.वि. मसप्टी खेल िैदान   
०५ सौकेबगड   
०६ िनवहि िा.वि. धचमलगडा खेडा   

३. िामलकािचनु गा.पा. 
शंकरपचर, दार् चलुा ०८ शंकरपचर, मसराडी (श्री शंकरपचर िा.वि. को खेल 

िैदान) 
आक्षांश-
२९.७३११३३ 

गाउाँपामलकामभत्र पोखरी नभएको िर 
पानीका विमभन्न स्रोिहरु भएको । 
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देशान्द्िर- 
८०.४३८३५ 

०३ िड, मसलङ्गगैर (श्री िामलकािचनु िा.वि.को खेल 
िैदान) 

आक्षांश-
२९.७३७००१ 

देशान्द्िर- 
८०.४८८७४ 

 

४. अपीवहिाल गा.पा. 
खण्डेश्वरी, दार् चलुा ०४ सम्िेली र्ौड खािी खचला के्षत्र  ऐ. पामलकाकी िडा नं. ४ जस्थि 

प्राकृमिक खािी िाल रहेको । 

५. व्यााँस गा.पा. सचन्द्सेरा, 
दार् चलुा 

०१ छाङ्गरु र मिंकर (छाङरु टोल)  पोखरी नभएको 
०२ राप्ला विर्गााँउ   
०३ मसद्ध िा.वि. वफल्ड   

०४ सचन्द्सेरा (वटंकर सडक मनिाुणका लामग नेपाली 
सेनाको अस्थायी क्याम्प बसेको स्थान)   

०६ हचिी अपीनाम्पा स्नािक क्याम्पसको िैदान   

६. दचहचाँ गा.पा. वहवकला, 
दार् चलुा 

०१ वपपलर्ौरी (छानो गडा)   

०२ गौररलिाण्डौ िा.वि. वहवकलाको विद्यालय प्राङ्गण र 
िष्टकेदार िन्द्दीर खेि   

०३ िनविकास िा.वि. बारबािको मबद्यालय प्राङ्गण    
०४ ब्रह्म िन्द्दीर पोक्सेको िन्द्दीर पररसर वफल्ड   
०५ नौिचण्डे/बत्थोली   

७. लेकि गा.पा. रािािटा, 
दार् चलुा 

०१ ठचलीगाडा/िाडा लेक  पोखरी नभएको । 
०२ कच णी   
०३ लाली   
०४ खरकडा   
०५ रीठा र्ौपािा (लवटनाथ िा.मब. प्राङगण)   
०६ ठचलीखाली   

८. िहाकाली न.पा. खलंगा, 
दार् चलुा 

०४ र 
०५ नेपाली सेनाको ब्यारेक  पोखरी नभएको । 

०४ मबरेन्द्र बन के्षत्र (नेपाली सेनाको के्षत्र)   
०४ खचल्ला िञ्च (खलंगा)   

९. शैल्यजशखर न. पा. 
गोकच लेश्वर, दार् चलुा 

०१ कृष्ण िा.मब.को खेल िैदान (बलााँर्)  पोखरी नभएको । 
०२ सत्यप्रकाश  िा.मब. को खेल िैदान (देथला)   
०४ श्री भिूीराि आ.मब. को खेल िैदान (कााँडापारी)   
०७ श्री हचनैनाथ  िा.मब. को खेल िैदान (देिथली)   

०९ श्री गोकच लेश्वर िा.मब. को खेल िैदान/गोगचलेश्वर 
हिाई िैदान (गोकच लेश्वर)   

 

अनचसूर्ी ६ 

िोजखि बस्िी िथा खचला क्षते्रको वििरण (जिल्ला दार् चलुा) 

खचला क्षते्र 

जस.

नं. 
स्थानीय तह/जबषय िोजखम िजस्त िोजखम स्थान खुला के्षत्र आश्रय स्थल 

मानिीय 

सहायता स्थल 
भण्डारण गृह 

चालु अिस्थामा 

रहेका दमकल, 

rubber boat तथा 

एम्बुलेन्सको जििरण 

कैजफयि 

१. मिाकाली 

नगिपाजलका 

मिाकाली नगिपाजलकाको 

िडा नं. १ ि २को श्रीिगि ि 

मलु्ला िथिी (२०७७ असाि 

मिाकाली 

नगिपाजलकाको 

म.न.पा.िडा नं.४ जथिि 

जशिनगि 

- - - दमकल-१,एम्बलेुन्स-

१, (चालुअिस्थामा 

रहेको) 

चनुौिी 

 अव्यिजथिि 

शििीकिण, 
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जस.

नं. 
स्थानीय तह/जबषय िोजखम िजस्त िोजखम स्थान खुला के्षत्र आश्रय स्थल 

मानिीय 

सहायता स्थल 
भण्डारण गृह 

चालु अिस्थामा 

रहेका दमकल, 

rubber boat तथा 

एम्बुलेन्सको जििरण 

कैजफयि 

४ गिे आएको बाढीका कािण 

५ िटा घि पूणयरुपमा क्षजि 

िएको) 

िडा नं. १,  

२,३,८ि ९ 

३३ िना जिपद 

थिंयमसिेक ििेको । 

प्रत्येक िडा कायायलय 

अन्िगयि ३ िना ििा 

नगिपाजलकामा ६ 

िनाको टोली िैनाि 

अिथिामा ििकेो ।  

 अिैध 

बालुिा,ढुङ्गा 

जगट्टी उत्खनन 

कायय जनयन्रण । 

२ दिुु ँगाउँपाजलका १. दुिुँ ँ३- 

नाग,गैिी,सल्ली,चौपािी 

२. दुिुँ ँ१-धलुीगडा बथिीिरु 

३. दुिुँ ँ३- नाग ि 

चौपािी 

४. दुिुँ ँ१-

धलुीगडा 

थिानिरु 

बममौिा,िाईसनै,सिुखो

ला 

गाडा,गखायजिन्डा,जसम

खोला,टकुले समिे ६ 

िटा थिान िोजकएको ।  

६ िटा थिल िोजकएको व्यिथिापन गनय 

सजकने िि चालु 

अिथिामा 

नििकेो 

व्यिथिापन गनय 

सजकने िि चालु 

अिथिामा 

नििकेो 

एम्बलेुन्स-१, 

(चालुअिस्थामा 

नरहेको) 

प्रमुख चुनौतीहरु- 

 जििालो 

िौगोजलक 

िनािट, 

 एकांकी िथिी, 

 पजििो । 

३ माजलकािुयन 

गाउँपाजलका 

िोजखम िस्ती र स्थानः-  

 िडा नं-१ को सिानी, 

ठाडीधाि, काँचुलीगाड  

 िडा नं-२ को ज्युनाड, 

नाईल, मौपानी, जठङ, 

िैसखेकय  ि न्िालपानी ।  

 िडा नं-३ को बसेडी, 

खिोला,कोठेली, 

चाििीजिसा, 

िमलकट्या, मलिाि ि 

िथकोट ।  

 िडा नं-४ को गोठ्युडी, 

कासादउे, पाटा चुिाड  

 िडा नं-५ को 

घोडेढुङ्गा, जलमिेी, 

मल्िडी, ल्िािड, 

सिुमाडा, पाली ि 

िचु््या ।  

 िडा नं-६ को सलेिी, 

िोल्यानी, कुज्यायनी, 

कुचाकोट ि गािागाड । 

िडा नं-७ को घोडेिगि, 

खिेाि ि ढक्या ।  

 िडा नं-८ को शंकिपुि  

आडाखान बिाि क्षेर, 

खोजलचोिा, सल्याडी, 

िुल्याडी ि धामीगाडा । 

  िडा नं-१ को पुिय 

पजश्चम मिाकाली 

लोकमागय। 

 िडा नं-२ को 

जफरुडी। 

 िडा नं-३ को 

माजलकािुयन 

मन्दीि परिसि ि 

चौड मजन्दि 

परिसि। 

 िडा नं-४ को 

ऐरिछना। 

 िडा नं-५ 

कोकठपिे ि 

चोललेक  

 िडा नं-६ को 

उकु मिल क्षेर ि 

गिडा ।  

 िडा नं-७ को 

झगला िगड ि 

चौकी 

जिनाकोयायली 

 िडा नं-१को 

मा.जि. ििोला, 

 िडा नं-२को 

िाजरट्रय मा.जि. 

जठङ, सिथििी 

मा.जि. सलेचमा,  

 िडा नं-३ को 

मा.जि. मड ि 

लटीनाि आ. 

जि.बसडेी ।  

 िडा नं-४ को 

मा.जब. ऐिीछना ि 

िुनैनाि मा. जि. 

चन्दनपुि ।  

 िडा नं-५को 

कृरण मा. जि. 

डाडाकोट ि 

लजटनाि आ. जि. 

जलमा ।  

 िडा नं-६ को 

सिथििी मा. जि. 

उकु ि गिडा 

मा.जि. गिडा ।  

 िडा नं-७ को 

जडन्सी ि पिोपकाि 

आ. जि. चौकी ।  

 िडा नं-८ को 

शकंिपुि मा.जि. 

पथिी, सोमनाि 

आ. जि. चथकोट 

ि बालकल्याण 

आ. जि. ििोली। 

माजलकािुयन 

गाउँपाजलकाका 

कायायलय ि ८ 

िटै िडा 

कायायलयिरु 

- २ िटा एम्बलेुन्स खरिद 

प्रकृयामा ििकेो । 

चुनौतीः- 

 िौगोजलक 

जिकटिा । 

 श्रोि साधनको 

अिाि। 

 दक्ष िनशजिको 

अिाि । 

 

४ नौगाड गाउँपाजलका िडा नं. १ को िारा, 

गोधानी, बगड िोजखम 

िथिी । पजहरो िाने, 

घरधुरी संख्या ३५  

 िडा नं. २ को 

सणु्डमणु्ड, गोधानी, 

 गत िषयको 

मनसनुका 

क्रममा पजििो 

गएको क्षेर 

सखं्या -३ 

 नौगाड गा. पा. 

१को कसाड, 

मानाकोट, 

सिेाधाि, रुईसाईनी 

ि िािाकोट । 

श्री िनजिि मा. जि. 

धजुलगडाको १४ कोठे 

ििनलाई प्रयोगमा 

ल्याईएको । 

- - एम्बलेुन्स संख्या-१ 

(चालुअिस्थामा 

रहेको) 

चुनौतीः- 

 िाजलम प्राप्त 

उद्धािकमीिरु 

निुदँा खोि 

उद्धािमा कजठनाई, 
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जस.

नं. 
स्थानीय तह/जबषय िोजखम िजस्त िोजखम स्थान खुला के्षत्र आश्रय स्थल 

मानिीय 

सहायता स्थल 
भण्डारण गृह 

चालु अिस्थामा 

रहेका दमकल, 

rubber boat तथा 

एम्बुलेन्सको जििरण 

कैजफयि 

दल्लेक । पजििो िाने, 

घिधुिी सखं्या ३० 

 िडा नं. ३ को पािीखाि, 

जसमाि, िाजमि, 

खजुपलगाउँ, दोखला । 

खाि खोलाको कटान 

िुने । घिधुिी सखं्या २५ 

 िडा नं. ४ को िोपिी, 

मल्लामट्टे ि कपडे पजििो 

क्षेर पजििो िाने, घिधुिी 

सखं्या ४०  । 

 िडा नं. ५ को उडालु, 

श्रीबगड, सौकेबगड 

िोपिीगाड । नौगाड 

नदीको कटान । घिधुिी 

सखं्या ५० 

 िडा नं. ६को धजुलगाडा 

खडेा, िैचु, गजडगाड, 

परिगाउँ ि िाजगलगाडा । 

नौगाड नदी ि धुिीगडा 

खोलाको कटान क्षेर । 

घिधुिी सखं्या १०५ 

(नौगाड 

गा.पा.६) 

 गि अषाढ 

मजिनामा 

मानिीय 

क्षजि समिे 

िएको पजििो 

क्षेर सखं्या - 

१ (नौगाड 

गा.पा.४)।  

 गि अषाढ 

मजिनामा 

िौजिक 

सिंचना क्षजि 

िएको पिो 

क्षेर सखं्या -

२ (नौगाड 

गा.पा.२) 

 नौगाड 

गाउँपाजलका

को बीच 

िाग िएि 

बग्ने नौगाड 

नदीको ििपि 

िषेनी कटान 

िुने क्षेर 

सखं्या -२० 

(नौगाड 

गा.पा.१,३, ५ ि 

६) 

 

 िडा नं २को 

दल्लेक धाि ि 

जछपुलिान 

 िडा नं ३ को 

िािाकोट, 

लाटामाण्डौ खाि। 

 िडा नं ४को मा. 

जि. जसप्टीको 

खलेमदैान, 

जिनायक धाि । 

 िडा नं. ५ को 

िसि , सौकेबगड 

ि श्रीबगड । 

 िडा नं. ६को 

धजुलगडा खडेा 

िनजिि मा. जि. 

प्राङगण, 

खालीडाडा, 

धजुलगडा 

माझगाउँ ि 

पनढुङ्गा खलुा 

मदैान। 

 

 मनसनु पूिय सचूना 

प्रणाली ििा 

आपिकाजलन 

कायय सञ्चालन 

केन्र थिापना 

निुनु । 

 जिपद व्यिथिापन 

क्षेरमा काम गने 

सिोकाििाला 

जनकायिरुको 

उपजथिजि निुनु । 

५. मामाय गाउँपाजलका मामाय गाउँपाजलका िडा नं. ४ 

अन्िगयि रििडा बजथि 

पजििोबाट पूणय िोजखम ।  

(पररिार संख्या १०) 

 मामाय 

गाउँपाजलका 

िडा नं. ४ 

अन्िगयि 

रििडा 

बजथिबाट 

िडा नं ४ को 

कायायलय 

िाने बाटो, 

 िडा नं. २ 

को घट्टेगाड । 

 िडा नं. ३ को 

लजटनाि 

मन्दीिको खले 

मदैान ि िडा नं. ४ 

को िपोिन क्षेर । 

गाउँपाजलका जिरका 

जबजिन्न जिद्यालयिरु 

 - एम्बलेुन्स -१ 

(चालुअिस्थामा 

रहेको) 

चुनौतीः- 

१. बिटे अिाि। 

२. िौगोजलक 

जिकटिा 

३. िग्गा िजमनको 

अिाि । 

६. लेकम गाउँपाजलका पजििोको िोजखमिः  

 िडा नं. ४ अन्िगयि 

पैसखोला, िामलुी, 

िोली, पन्िगाउँ, 

झलािी, 

बचपाली,िोगीिाडा ि 

आठा गिी िम्मा ८ 

थिान। 

- - - - - एम्बलेुन्स १ गा.पा.को 

ििकेो ।   

उद्धािकमी –BOP 

लाली । 

चनुौिीिः 

१. बिटे अिाि । 

२. साधन स्रोिको 

अिाि 

३. छुट्टै सयन्र निुनु । 
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जस.

नं. 
स्थानीय तह/जबषय िोजखम िजस्त िोजखम स्थान खुला के्षत्र आश्रय स्थल 

मानिीय 

सहायता स्थल 
भण्डारण गृह 

चालु अिस्थामा 

रहेका दमकल, 

rubber boat तथा 

एम्बुलेन्सको जििरण 

कैजफयि 

 िडा नं. ५ अन्िगयि 

पीड, अकुंि, मखैोली ि 

बनखिे 

 िडा नं. ६ अन्िगयि 

घोडजशला, गणेि ि 

मले्ला । 

 िडा नं ३ अन्िगयि 

ऐिपाली , उकुमा ि 

मकन्ना । 

 िडा नं. १ अन्िगयि 

झडकले पट्युडी । 

(िम्मा िोजखम िस्ती 

संख्या १९) 

७. अजप जिमाल 

गाउँपाजलका 

  हेलीप्याडको लागी 

सम्िेली चौड खात्ती 

खुला के्षत्र तथा 

आपतकालीन 

आश्रय स्थलहरुको 

जििरण:-  

१. िडा नं. १ अन्िगयि 

खायकोट,जसजि, 

पाटा 

२. िडा नं. २ अन्िगयि 

पाटू, सिेा, िडा नं. 

३ अन्िगयि पािा, 

जसमाि, घाँजिि, 

क्षेिी 

३. िडा नं. ४ अन्िगयि 

सल्लेधाि, नौपाटा, 

खािी सम्िैलीचौि, 

४. िडा नं. ५ अन्िगयि 

लुम्िी 

५. िडा नं. ६ अन्िगयि 

जसिौला पुिानो 

जिद्यालय क्षेर  

 

    गाउँपाजलका क्षेर जिर 

कच्ची सडक बाटोको 

जनमायण कायय िएिापजन  

पाजलकाको केन्रसम्म 

सडक बाटो नपुगेको । 

८. शलै्यजशखि 

नगिपाजलका 

       जिििण प्राप्त िुन बाँकी 

ििकेो 

९. व्याँस गाउँपाजलका        जिििण प्राप्त िुन बाँकी 

ििकेो 

१०. जिल्लामा ििकेा 

उध्दािकमीिरु 

जिल्ला जथिि सिुक्षा जनकायिरु (नेपाल प्रििी, सशस्त्र प्रििी बल, नेपाली सनेा) का िाजलम प्राप् ि खोि उद्धािकिायिरु ििा नेपाल िेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा ि जिल्ला 

जथिि जिजिन्न उपशाखािरुमा काययिि थियंसिेकिरु ।  

११. जिपद ्िोजखम 

न्यूनीकिण ििा 

व्यिथिापनका 

सन्दियमा दजेखएका 

प्रमखु चुनौजििरु 

१. िौगोजलक बनािट, जििालो िजमन 

२. बाढी, पजििो, िूक्षय  

३. अव्यिजथिि बसोबास, िूकम्प प्रजििोधात्मक आिास जनमायणको अिाि 

 

 

१२. जिपद ्िोजखम 

न्यूनीकिण ििा 

व्यिथिापनको िप 

४. थियम सिेक परिचालन 

५. िथिी व्यिथिापन 

६. प्रिािकािी सचूनाप्रणाली 

७. जिपद ्व्यिथिापनका लागी खोि उद्धाि सामाग्रीको उपलब्धिा । 
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जस.

नं. 
स्थानीय तह/जबषय िोजखम िजस्त िोजखम स्थान खुला के्षत्र आश्रय स्थल 

मानिीय 

सहायता स्थल 
भण्डारण गृह 

चालु अिस्थामा 

रहेका दमकल, 

rubber boat तथा 

एम्बुलेन्सको जििरण 

कैजफयि 

प्रिािकारििाको लाजग 

िाय सझुाि 

 

१३. जिपद ्िोजखम 

न्यूनीकिण ििा 

व्यिथिापनमा 

जिल्लाको 

आिश्यकिा ि 

प्रािजमकिा 

१. जिल्ला आपिकालीन कायय सचंालन केन्र (DEOC) साधन श्रोि सम्पन्न िुन आिश्यक ििेको ।  

२. जिल्ला जथिि थिानीय िििरुलाई खोि ििा उद्धाि सामाग्रीिरुको उपलब्धिा ि िाजलम प्राप्त उद्धािकमीिरुको व्यिथिा ।  

३. सडक जनमायण लगायि अन्य जिकास जनमायण काययमा िािाििणीय प्रिाि मलू्याङ्कन प्रिािकािी रुपमा लागू गनुयपने ।  

४. मनसनू पूिय सचूना प्रणाली व्यिथिापन ।  

५. जिपद ्व्यिथिापनमा सलंग्न जनकाय/सयंन्रजबच जबच पािथपारिक सियोग, समन्िय ि सिकायय िुनुपने ।  

िोजखि बस्िी 
अजपजहमाल गाउँपाजलका 

क्र.स.ं सम्बजन्धत स्थानीय तह िडा नं. िोजखम सम्भाजित िस्तीहरु कैजियत 

१ अजपजिमाल गाउँपाजलका  १ आरुखोड ल्िािी  

२ अजपजिमाल गाउँपाजलका  २ घसुा  

३ अजपजिमाल गाउँपाजलका  ३ गौडेखोला, िािाजिटा, जखसाय, के्षजत्त ि घाजिि  

४ अजपजिमाल गाउँपाजलका  ४ गौडेखोला  

५ अजपजिमाल गाउँपाजलका  ६ चौकीबगि, मज्िे, ककनाडी, घंकं, धमलाड ि पानीमलु  

वयाँस गाउँपाजलका 

क्र.स.ं सम्बजन्धत स्थानीय तह िडा नं. िोजखम सम्भाजित िस्तीहरु कैजियत 

१ व्याँस गाउँपाजलका ४ माडगाउँ बथिी पजििोको िोजखम 

२ व्याँस गाउँपाजलका ३ िुसाि पानी बथिी पजििोको िोजखम 

३ व्याँस गाउँपाजलका ६ िुसिाडी के्षर बाढी पजििो िोजखम 

४ व्याँस गाउँपाजलका ४ गल्या के्षर बाढी पजििो िोजखम 

महाकाली नगरपाजलका 

क्र.स.ं सम्बजन्धत स्थानीय तह िडा नं. िोजखम सम्भाजित िस्तीहरु कैजियत 

१ मिाकाली नगिपाजलका १ ि २ श्रीबगि ि मलु्ला के्षर िोजखम बथिी 

२ मिाकाली नगिपाजलका १, २, ३, ८ ि 

९ 

 िोजखम थिान 

माजलकािुवन गाउँपाजलका 

क्र.स.ं सम्बजन्धत स्थानीय तह िडा नं. िोजखम सम्भाजित िस्तीहरु कैजियत 

१  

 

 

माजलकािुयन गाउँपाजलका 

िडा नं-१  सिानी, ठाडीधाि, काँचलुीगाड   

२ िडा नं-२  ज्यनुाड, नाईल, मौपानी, जठङ, िैसेखकय  ि न्िालपानी ।  

३ िडा नं-३  बसेडी, खिोला,कोठेली, चाििीजिसा, िमलकट्या, मलिाि ि िथकोट ।  

४ िडा नं-४  गोठ्यडुी, कासादेउ, पाटा चिुाड  

५ िडा नं-५  घोडेढुङ्गा, जलमेिी, मल्िडी, ल्िािड, सुिमाडा, पाली ि िचु््या ।  

६ िडा नं-६  सलेिी, िोल्यानी, कुज्यायनी, कुचाकोट ि गािागाड । िडा नं-७ को घोडेिगि, 

खेिाि ि ढक्या । 

 

७ िडा नं-८  शंकिपिु  आडाखान बिाि के्षर, खोजलचोिा, सल्याडी, िलु्याडी ि धामीगाडा ।  

नौगाड गाउँपाजलका 

क्र.स.ं सम्बजन्धत स्थानीय तह िडा नं. िोजखम सम्भाजित िस्तीहरु कैजियत 

१  

 

 

नौगाड गाउँपाजलका 

िडा नं  .१  िारा, गोधानी, बगड िोजखम िथिी । पजििो िाने, घिधिुी संख्या ३५  

२ िडा नं. २ सणु्डमणु्ड, गोधानी, दल्लेक । पजििो िाने, घिधिुी संख्या ३०  

३ िडा नं. ३ पािीखाि, जसमाि, िाजमि, खजुपल्गाउँ, दोखला । खाि खोलाको कटान िुने । घिधिुी 

संख्या २५ 

 

४ िडा नं. ४ िोपिी, मल्लामटे्ट ि कपडे पजििो के्षर पजििो िाने, घिधिुी संख्या ४०  ।  
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५ िडा नं. ५ उडाल,ु श्रीबगड, सौकेबगड िोपिीगाड । नौगाड नदीको कटान । घिधिुी संख्या ५०  

६ िडा नं. ६ धजुलगाडा खेडा, िैच,ु गजडगाड, परिगाउँ ि िाजगलगाडा । नौगाड नदी ि धिुीगडा 

खोलाको कटान के्षर । घिधिुी संख्या १०५ 

 

मामाव गाउँपाजलका 

क्र.स.ं सम्बजन्धत स्थानीय तह िडा नं. िोजखम सम्भाजित िस्तीहरु कैजियत 

१ मामाय गाउँपाजलका िडा नं. ४ मामाय गाउँपाजलका िडा नं  .४ अन्िगयि रििडा बजथि पजििोबाट पणूय िोजखम । 

)१०पररिार सखं्या (  

 

लेकम गाउँपाजलका 

क्र.स.ं सम्बजन्धत स्थानीय तह िडा नं. िोजखम सम्भाजित िस्तीहरु कैजियत 

१  

 

लेकम गाउँपाजलका 

िडा नं. ४ पैसखोला, िामलुी, िोली, पन्िगाउँ, झलािी, बचपाली,िोगीिाडा ि आठा गिी 

िम्मा ८ थिान। 

 

२ िडा नं. ५ पीड, अंकुि, मैखोली ि बनखेि  

३ िडा नं. ६ घोडजशला, गणेि ि मेल्ला ।  

४ िडा नं. ३ ऐिपाली, उकुमा ि मकन्ना ।  

५ िडा नं.१ झडकले पट्यडुी । )१९िम्मा िोजखम िस्ती सखं्या (   

दुहँु गाँउपाजलका 

क्र.स.ं सम्बजन्धत स्थानीय तह िडा नं. िोजखम सम्भाजित िस्तीहरु कैजियत 

१ दिुु ँगाउँपाजलका िडा नं. ३  नाग, गैिी, सल्ली, चौपािी  

२ दिुु ँगाउँपाजलका िडा नं. १  धलुीगडा बथिीिरु  

शैल्यजशखर नगरपाजलका 

क्र.स.ं सम्बजन्धत स्थानीय तह िडा नं. िोजखम सम्भाजित िस्तीहरु कैजियत 

१ शैल्यजशखि नगिपाजलका  ओजसल बथिी के्षर पजििोबाट िोजखम 
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दार् चलुािा विपद् पूि ुसूर्ना प्रणाली 
विपद् सूर्ना संयन्द्त्र सञ्जाल 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

जिपद अनुगमन 

िल ििा मौसम जिज्ञान जििाग काठमाण्डौ  िल ििा मौसम जिज्ञान जििाग सखुिे 

जिल्ला प्रशासन कायायलय, दाचुयला 

DEOC, DDMC 

०९३४२०१३३,  ४२००७८ 

 

 

जिल्ला प्रििी कायायलय, दाचुयला  

कन्ट्रोल १०० 

सिुक्षा जनकायिरु  

नेपाली सेना (कन्ट्रोल ०९३-४२०२००), 

सशस्त्र प्रििी (कन्ट्रोल १११४), नेपाल प्रििी 

 

 

जिल्ला समन्िय सजमजि, थिानीय 

िि, ना.पा./गा.पा. 
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अनचसूर्ी ७ 
फारि नं. १ 

जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, दार् चलुा 
स्थानीय िहस्िरीय प्रकोप र चि सिेक्षण प्रमििेदन फारि 

(० देजख २४ घण्टा) 

गा.पा/न.पा :                   प्रकोप परेको मिमि :   
 

िडा 
नं. 

प्रकोपको 
प्रकार 

िनसंख्या प्रभाविि पररिार विस्थावपि पररिार क्षमि भएको 
घरधचरी 

आिश्यकिा 

ितृ्यच हराएको घाईिे घरधचरी पचरुष िवहला घरधचरी िनसंख्या पूण ु आजंशक 

१             

२             

क) प्रभाविि क्षते्रिा आधारभिू संरर्ना िथा सेिाको अबस्था :   

मस.नं. क्षमिको वििरण संख्या क्षमि अनचिामनि 
क्षमि 
िूल्यिा 

सूर्ना संकलनको 
लामग अपनाएको 

प्रकृया 

केवफयि 

पूण ु आजंशक 

१ विद्यालय भिन         

२ पचल िथा सडक         

३ हेल्थपोष्ट/स्िास््य र्ौकी         

४ सािचदावयक स्रोि केन्द्र गा.मब.स, सचरजक्षि 
बासस्थान) 

        

५ अन्न िाली (विघा/रोपनी)         

६ खेिीयोग्य ििीन (विघा/रोपनी)         

७ घरपालचिा पशच         

८ साना पसल         

९ िाछा पोखरी         

१० सञ्चार         

११ विद्यचि         

१२ अन्द्य       

ख) स्थानीयस्िरिा उद्धार िथा राहि कायिुा संलग्न मनकाय िथा संस्थाहरु :    

मस.नं. कािको वििरण मनकाय/संस्थाको नाि 

१       

२       

ियार गनेको हस्िाक्षर                                    स्िीकृि गनेको हस्िाक्षर  

नािः 
पदः 
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कायाुलयको छापः 
फारि नं. २ (जिल्लाको प्रयोिनाथ)ु 
जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, दार् चलुा 

प्रकोप र चि सिेक्षण फाराि 

जिल्ला :          प्रमििेदन मिमि :  

१. प्रभाविि क्षते्रको वििरण : 
मस.नं. गा.पा./न.पा.को 

नाि र िडा नं. 
प्रकोपको 
प्रकार 

प्रकोप 
मिमि 

िनसंख्या प्रभाविि पररिार विस्थावपि 
पररिार 

क्षमि भएको 
घरधचरी 

कैवफयि 

ितृ्यच हराएको घाईिे घरधचरी पचरुष िवहला घरधचरी िनसंख्या पूण ु आजंशक 

               

               

               

िम्िा            

२. सिचदाय िथा ब्यजक्तगि सम्पजिको अनचिामनि क्षमिको वििरण : 
मस.नं. क्षमिको वििरण संख्या क्षमि अनचिामनि 

क्षमि 
िूल्यिा 

सूर्ना संकलनको 
लामग अपनाएको 

प्रकृया 
पूण ु आजंशक 

१ विद्यालय भिन        

२ पचल िथा सडक        

३ हेल्थपोष्ट/स्िास््य र्ौकी        

४ सािचदावयक स्रोि केन्द्र गा.मब.स, सचरजक्षि बासस्थान)        

५ अन्न िाली (विघा/रोपनी)        

६ खेिीयोग्य ििीन (विघा/रोपनी)        

७ घरपालचिा पशच        

८ साना पसल        

९ िाछा पोखरी        

१० सञ्चार        

११ विद्यचि        

१२ अन्द्य      

३. मबमभन्न मनकाय/संस्थाहरुबाट भएका उद्धार िथा राहि काय ुर आगािी ददनको आिश्यकिा :   

क्र.
सं. 
 

सहयोग गररएको 
राहिको प्रकार 

िम्िा अनचिामनि 
आिश्यकिा (क) 

नरेेसोबाट िात्र 

सहयोग पचरयाएको  
पररिार (ख) 

अन्द्य संस्थाबाट 
भएको सहयोग 

(ग) 

थप आिश्यकिा   

(घ)=क–(ख+ग) 
सम्भावि
ि 
सहयोगी 
मनकाय 

कै
. 

पररिार पररिाण पररिार पररिाण पररिार पररिाण पररिार पररिाण 

१  

 

सचख्खा ियारी खाना  

           

           

२  मनयमिि खाना  

र्ािल           
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दाल             

िेल             

नून            

३  

 

गैरखाद्य सािग्री    

ने.रे.सो. राहिको 
सेट  

          

थप मत्रपाल            

४  पानी शचवद्धकरण  

औषधी 
          

५  प्राथमिक उपर्ार  

प्राथमिक उपर्ारक           

प्राथमिक उपर्ार 
बाकस  

          

 अन्द्य सेिा कायहुरु सेिा गररएको िििुान अिस्था र थप आिश्यकिा  

६  सचरजक्षि स्थानिा साने िथा ओसाने काय ु    

७ जशविर ब्यिस्थापन     

८  सरसफाइ सम्बन्द्धी िनरे्िना अमभबवृद्ध   

९  घचम्िी स्िा्य जशविर     

१०  एम्बचलेन्द्स सेिा    

११  िेमसङ्ग सेिा    

१२  अन्द्य विशेष आिश्यकिाका प्रकार      

 

४. जिल्ला िथा सिचदायस्िरिा रहेका सहयोगी मनकायहरू (िी मनकायहरूको कायकु्षते्र र गन ुसक्न ेकायकुो 
वििरण) : 

क्र.
सं. 

सहयोगका कायहुरु 

 

सहयोगी मनकायको नाि र योिना कैवफयि 

१ २ ३ ४ ५ 

१ पूण ुरुपिा क्षमि भएका घरका लामग सहयोग        

२ आजंशक रूपिा क्षमि भएका घरका लामग सहयोग         

३ विद्यालय भिन        

४ पचल िथा सडक         

५ हेल्थपोष्ट/स्िास््य र्ौकी         

६ सािचदावयक स्रोि केन्द्र (गा.पा, सचरजक्षि बासस्थान)         

७ अन्न िाली         

८ घरपालचिा पशच        

९ पशच         

१० साना पसल         

११ िाछा पोखरी         

१२ अन्द्य        
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५. विपद् परेको क्षते्रिा देजखएका सम्भाविि स्िास््यिन्द्य खिराहरु : 
क्रसं रोग गा.मब.स. सिचदाय/स्थान िा िडा प्रभाविि िनसंख्या अनचिामनि कैवफयि 

१  टाडा पखाला        

२  हैिा        

३  िलेररया (औलो)        

४  रुघाखोकी, ज्िरो       

५  इन्द्सेफलाइवटस        

६  छालाका रोगहरु       

७ सपकुो टोकाई        

८  आाँखा पाक्न ेरोग        

९  अन्द्य       

६. पहचाँर् (प्रभावििहरुसम्ि राहि मलएर कसरी पचग्न सवकन्द्छ, देजखएको सचरक्षाको अिस्था, राहि ब्यिस्थापनिा 
िनिानसको प्रमिकृया)   

७. आइपरेका सिस्या/िाधाहरु   

८. साराशं :   

टोली नेिा :  श्री          हस्िाक्षर   

टोली सदस्य :   श्री         हस्िाक्षर  

 

 

फाराि नं. ३ (८ देजख १० ददन) 
जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, दार् चलुा 
विस्ििृ सिेक्षण (घरधचरी सिेक्षण) फाराि 

जिल्ला: गा.पा./न.पा. िाड ुनं. टोलः  

१) प्रकोपको प्रकारः   २) प्रकोप परेको मिमिः   ३) सियः  

४) घरिूलीको नािः    पेशाः   
५) उिेर सिूह अनचसारको पररिार सङ्ख्याः     

      

 

उिेर सिूह िवहला पचरुष िम्िा 
५ बष ुसम्ि     
६ –१५ बष ु    
१६ –५९ बष ु    
६० बषभुन्द्दा िामथ     
कच ल िम्िा     

६) सङकटासन्न व्यजक्त :   

क) शारीररक असक्षिः ....िना     ख) एकल िवहला .... िना   

ग) गभिुिीः ... िना      घ)  सचत्केरीः ... िना  
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७) क्षमिको वििरण :  

 क. िानिीय क्षमि :   ितृ्यच :    हराएको :    घाइिे :  

  ख. घरः              पूण ुक्षमि :   आंजशक क्षमि :  

९) िीविकोपािनुको क्षते्रहरुिा प्रभािः  

क) कृवष  

 अन्न के.िी./(क्यून्द्टल)............................................................. 
 िग्गा ििीनः रोपनी/विघाः..............................................  

ख) पशचधन (िटा) ............................................  

ग) ब्यापार ब्यिसाय (नगदिा) .........................................  

घ) अन्द्यः ....................... 
१०) यस अजघ कच नै मनकायबाट सहयोग प्राप्त भएको भएः   

 क)   

      ख)   

      ग)  

११) आिश्यकिा पवहर्ान:  

 (क) मनयमिि खाना        (ख) लिाकपडा     (ग) मत्रपाल      

 (घ) भााँडाकचाँ डा       (ङ) वपउने पानी    (र्) िनो सािाजिक परािश ु 

 (छ) र्पी                 (ि) सरसफाइ             (ट) स्िास््य    

 (ञ) जशक्षािा सहयोग   (ट) अन्द्य   

१२) ित्कालको लामग अस्थायी आिास र पचनलाभु -Recovery)  कायकु्रि सञ्चालनको लामग मसफाररस :   
अस्थायी आिास र प्रत्यचपलजब्ध (Recovery) 

क) िीविकोपािनु   
ख) घर मनिाुण िथा िििु   
ग) मबउ वििन िथा कृवष औिार   

ियार गनेको हस्िाक्षरः                      प्रिाजणि गनेको हस्िाक्षर:              
नाि  :             नाि :  

पद  :                       पद :   

कायालुयको छापः             कायालुयको छापः    
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